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Saker til behandling  

K-63/19 
Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  19/01486-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 2/19 07.10.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 32/19 09.10.2019 
3 Formannskapet 54/19 16.10.2019 
4 Kommunestyret 63/19 23.10.2019 
 

 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
Publiseres på kommunens nettside og nettbrett så snart møteprotokollen er godkjent. 
 
 

Behandlinger: 
 
Nytt vedlegg 15.10.2019: 
1. Kostnader ved å bygge på tannklinikken. Svar på spørsmål angående HOK-sak 

32/19.  
 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.10.2019: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende tillegg til punkt 3: 
…ved at en representant fra ungdomsrådet og en representant fra de ansatte ved 
ungdomshusene skal inngå i brukergruppen for prosjektet. 
 

Erling Rognli (V) fremmet forslag om å stryke punkt 4. 
 

Marit Hauken (Ap) fremmet forslag om nytt punkt: 
Som en del av planleggingen skal rådmannen vurdere oppgradering av skateparken 
ved klubbhuset, og legge dette fram som en egen sak.  
 

Votering:  
Rådmannens innstilling: 

 pkt 1 og 2 ble enstemmig tiltrådt. 

 pkt 3 med H’s tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 

V’s forslag om å stryke innstillingens pkt 4 ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.10.2019: 
1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 

2020. 
2. Det settes av midler til å gjøre nødvendige endringer i det eksisterende bygget. 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-16-10-2019.350480.MD1I608428ob363.pts.html
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3. Det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i prosessen med utformingen 
av de nye lokalene ved at en representant fra ungdomsrådet og en representant 
fra de ansatte ved ungdomshusene skal inngå i brukergruppen for prosjektet. 

4. Som en del av planleggingen skal rådmannen vurdere oppgradering av 
skateparken ved klubbhuset, og legge dette fram som en egen sak.  

 
_____ 

 
 
 
Ungdomsrådets behandling 07.10.2019: 
Ungdomsrådet ser mange fordeler med å bygge et nytt bygg i idrettsveien, men 
innser at tidsperspektivet gjør dette til et urealistisk alternativ. Rådet oppfatter derfor 
at Langbakken 37 er det beste alternativet gitt de forutsetningene som ligger til 
grunn. De vil allikevel understreke at det må gjøres større endringer for at 
Langbakken 37 skal bli et godt og permanent ungdomshus. 
 
Ungdomsrådet diskuterte seg frem til følgende alternativ:  
Tilsvarer Ungdomsrådets innstilling. 
 
Votering: Ungdomsrådets alternative innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets innstilling 07.10.2019: 

1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 
2020  

2. Det settes av midler til å utvide Langbakken 37 med en etasje, og til å gjøre 
nødvendige endringer i byggets 1.etasje og på uteområdene 

3. Det skal legges til rette for medvirkning fra barn og unge, og de ansatte ved 
ungdomshusene, i utformingen av de nye lokalene 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 
2020 

2. Det settes av midler til å gjøre nødvendige endringer i det eksisterende bygget 
3. Det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i prosessen med 

utformingen av de nye lokalene 
4. Det gjøres en ny vurdering av ungdomshusets plassering når nye Åsgård står 

ferdig. Formålet med vurderingen skal være å kartlegge om lokalene virker 
etter hensikten 

 
 
Ås, 18.09.2019 
 
Trine Christensen  Ellen Benestad 
Rådmann  Kommunalsjef 
        Oppvekst og opplæring 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Nytt vedlegg 15.10.2019: 
1. Kostnader ved å bygge på tannklinikken. Svar på spørsmål angående HOK-sak 

32/19 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 43/18, K-sak 83/18, K-sak 33/19 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Leder ungdomshusene 
Elevrådet på Ås ungdomsskole 
Elevrådet på Ås videregående skole 
Elevrådet på barneskolene  
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Rådmannen har fått i oppdrag fra kommunestyret å utrede alternativ plassering av 
ungdomshuset Midtgard i forbindelse med bygging av ny Åsgård skole. Det er 
forespeilet at dagens lokaler må fraflyttes innen januar 2021. 
 
Kommunen har få ledige lokaler til disposisjon og ingen som ligger i sentrum. Det 
foreligger per dags dato fire alternative lokaler som er foreslått gjennom interne 
prosesser, og gjennom innspill fra barn og unge. Disse er: 
 

A. Sagalund barnehage 
B. 2.etasje på modulskolen  
C. Den gamle tannklinikken i Langbakken 37  
D. Den ledige tomta i Idrettsveien (61/56).  

 
Basert på en helhetsvurdering, og innspill fra elevråd og ungdomsråd, forslår 
rådmannen at ungdomshuset Midtgard flyttes til den gamle tannklinikken i 
Langbakken 37. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret har i K-sak 83/18 vedtatt at ny Åsgård skole skal bygges. I den 
forbindelse skal ungdomshuset Midtgard rives, ref. K-sak 33/19.  
 
I prosessen med å vurdere plassering av ungdomshuset har det vært viktig å hente 
inn synspunkter fra de som faktisk skal bruke tilbudet. Rådmannen har derfor bedt 
om innspill fra elevrådet på Ås ungdomsskole, ungdomsrådet i Ås og elevrådet ved 
Åsgård. Elevrådet ved Ås videregående og Rustad skole er også forespurt, men nytt 
elevråd var ikke etablert under høringsprosessen.  
 
Oppsummering innspill:  
 
Alternativ B: 2.etasje på modulskolen blir i alle innspill oppfattet som uegnet og tas 
derfor ikke med videre i saken. Hovedinnvendingene er at lokalene ikke passer til 
bruken og at de ligger for tett på barneskole og SFO. 
 
Alternativ A: Sagalund barnehage får også lite støtte blant barn og unge da de mener 
lokalene ligger usentralt. De ansatte ved ungdomshusene ser et potensiale i huset og 
uteområdene, men er også bekymret for at det ligger langt unna sentrum. Dette 
alternativet vurderes derfor som uaktuelt. 
 
Av de to gjenstående alternativene, C og D, er det flertall for å bygge et nytt 
ungdomshus på den ledige tomta i Idrettsveien. Dette er et forslag som opprinnelig 
kom fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.  
 
Å bygge noe nytt fremholdes som mest attraktivt. Dette gir ungdom og ansatte 
mulighet til å skreddersy og tilpasse lokalene til sin bruk, og til å bygge et 
ungdomshus for fremtiden. Tomta oppfattes også som sentralt plassert da den ligger 
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nærme både ungdomsskolen og videregående, i tillegg til at den ligger nært butikk, 
offentlig kommunikasjon og idrettsanlegg.  
Elevrådet ved Åsgård skole tror også at dette vil være det mest populære 
alternativet, men mener allikevel det beste er å bruke de ledige lokalene i 
Langbakken 37. De er opptatt av gjenbruk og økonomi. De håper også det blir lagt til 
rette for sambruk med skolene. 
 
Det har ikke kommet innspill fra øvrige høringsinstanser som stiller seg negative til å 
benytte lokalene i Langbakken 37. Det påpekes allikevel i alle innspill at bygget i 
utgangspunktet er litt lite, og at man derfor bør vurdere å utvide det noe. Spesielt er 
det mangel på et litt større rom som kan brukes til små konserter, LAN-party eller 
andre større arrangementer. Disse arrangementene har ofte besøkstall på 50-100 
personer. 
 
De ansatte ved ungdomshusene ser at det kan være lite lagringsplass i lokalene i 
Langbakken 37 og litt større avstand til butikk og offentlig kommunikasjon.  
 
Vurdering: 
Det tilstrebes å finne gode og permanente løsninger med tanke på nye lokaler til 
ungdomshuset Midtgard. Lokasjon er sentralt i rådmannens helhetlige vurdering. 
Langbakken 37 og tomta i Idrettsveien er begge sentrumsnære alternativer. 
Innspill tyder også på at ungdommen selv oppfatter avstand fra skolen som et 
tungtveiende argument for at disse to alternativene fremstår som gode. Begge 
alternativene gir også muligheter for sambruk med skolene. 
 
Det tas til orientering at flertallet ønsker et nytt ungdomshus plassert i Idrettsveien. 
Ås kommune er i en krevende økonomisk situasjon, blant annet på grunn av flere 
nye vedtatte investeringsprosjekter. Rådmannen kan ikke se at det er forsvarlig å 
initiere ytterligere investeringer i nybygg i og med Langbakken 37 er et reelt alternativ 
som er mulig å tilpasse nye behov. Lokalene ansees som gode nok dersom det 
gjennomføres en innvendig ombygging og nødvendige oppgraderinger av 
uteområder. 
 
Utfordringer med lagringsplass kan løses gjennom å sette opp en utvendig container 
eller bod. Større arrangementer kan gjennomføres ved sambruk med skole eller 
kulturhus. 
 
Rådmannen ønsker å understreke viktigheten av å legge til rette for god medvirkning 
fra barn og unge i den videre prosessen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ungdomsklubben er i dag lokalisert på Midtgard ved Åsgård skole. Midtgard har et 
areal på ca. 300 m² BTA. Prosjektkostnadene er beregnet av prosjektavdelingen i Ås.  
 
Alternativ C: Langbakken 37 
Tannklinikken har et areal på ca. 200 m² BTA. Bygget er relativt nytt og er i god 
teknisk stand. Bygget er som navnet sier blitt bygd som en tannklinikk og har 
venteværelse, fire behandlingsrom, laboratorium, spiserom, garderober for de 
ansatte mm. Planløsningen er per i dag lite egnet til bruk som ungdomsklubb, dog 
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gjør konstruksjonen av bygget det relativt enkelt å endre planløsningen. Det 
forutsettes derfor en innvendig ombygging for å tilpasse bygget til endrede behov.  
 
Dersom Langbakken 37 skal ha samme areal som dagens bygg, er det behov for et 
påbygg på ca. 100 m². Det ansees også som nødvendig å opparbeide 
uteområder/uteplasser til ungdommens behov. Alternativet har en beregnet 
prosjektkostnad på ca. 7 mill. kroner (ekskl. mva). 
 
Ombygging av tannklinikken uten ekstra 100 m2, men full innvendig ombygging har 
en beregnet prosjektkostnad på ca. 2,5 mill. kr. I tillegg må det settes av ca. 300 000 
kroner til utomhus og til ekstra lagringsplass. 
 
Alternativ D: Tomt i Idrettsveien 

Det er her forutsatt et nybygg på 300 m² med tilhørende uteområder og infrastruktur. 
Alternativet har en beregnet prosjektkostnad på ca. 11 mill. kroner (ekskl. mva). 
 
Alternativt et nybygg på 200 m² med beregnet prosjektkostnad på ca. 7,5 mill. kroner 
(inkl. infrastruktur og opparbeidelse av tomt, ekskl. mva). 
 
Alternativ A og B  
Alternativene er ikke kostnadsberegnet da disse ikke fremstår som aktuelle. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
For å ta hensyn til miljø- og klimabelastningen bør det vurderes om bevaring av 
eksisterende bygningsmasse kan være vel så bra i et livsløpsperspektiv som nybygg.  
I en analyse fra Asplan Viak er det vist at energien som brukes til å produsere 
materialer og til å bygge et nytt bygg, er det samme som energien som brukes til 
drift/oppvarming av et bygg i 40-50 år av byggets levetid (ref. Regional plan for klima 
og energi).  
 
Alternativer: 

1. Nybygg på tomta i Idrettsveien på 300 kvm2 
2. Nybygg på tomta i Idrettsveien på 200 kvm2 
3. Ombygging av tannklinikken med ekstra påbygg på 100 kvm2 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37.  
Disse lokalene er ledige, og kan forholdsvis raskt gjøres om til egnede lokaler for 
ungdom. Sett i et økonomisk og miljømessig perspektiv vil det også være et gunstig 
alternativ. Nærheten til ungdomsskolen fremstår som et tungtveiende argument, og 
blir støttet av ungdommen selv. Det bør være et mål at ungdomshuset flytter inn i nye 
lokaler i forkant av oppstart høsten 2020. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-64/19 
Relokalisering av kommunale enheter. Bruk av atriumsbygget på 
Bjørnebekk 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  19/01321-12 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2019   
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 64/19 10.10.2019 
3 Administrasjonsutvalget 9/19 16.10.2019 
4 Formannskapet 55/19 16.10.2019 
5 Kommunestyret 64/19 23.10.2019 

 
 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
Publiseres på nettbrett og kommunens nettside så snart møteprotokollen er godkjent. 
 
 
 

Behandlinger: 
 
Administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 16.10.2019: 
Publiseres på nettbrett og kommunens nettside så snart møteprotokollen er godkjent. 
 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Punkt 1 i rådmannens innstilling utgår i hovedutvalgets innstilling som konsekvens av 
hovedutvalgets bestilling av sak, se under andre vedtak i HTMs protokoll 10.10.2019. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling 
punkt 4: 

Eventuelle merkostnader for flytting av arbeidsplasser fra Skoleveien 3 må 
være budsjettmessig inndekket før riving evt. kan skje. 

 
Votering: Rådmannens innstilling med FrPs tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
1. Eiendom, og den øvrige virksomheten som i dag sitter i Skoleveien 3, ses i 

sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester som trenger nye 
lokaler i Ås sentrum.  

2. Det legges fram en ny sak knyttet til eie/leie av lokaler for kommunale enheter og 
tjenester i Ås sentrum.  

3. Skoleveien 3 rives først når erstatningslokaler er klare. Eventuelle merkostnader 
for flytting av arbeidsplasser fra Skoleveien 3 må være budsjettmessig inndekket 
før riving evt. kan skje. 

 
_____ 

 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-16-10-2019.350480.MD1I608428ob363.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-administrasjonsutvalget-16-10-2019.350480.MD1I622631oc823.pts.html
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Dagsenteret flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk innen leiekontrakten i  
Moerveien 10 utløper 31.12.2022. 

2. Eiendom, og den øvrige virksomheten som i dag sitter i Skoleveien 3, ses i 
sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester som trenger nye 
lokaler i Ås sentrum.  

3. Det legges fram en ny sak knyttet til eie/leie av lokaler for kommunale enheter 
og tjenester i Ås sentrum.  

4. Skoleveien 3 rives først når erstatningslokaler er klare. 
 
 
 
Ås, 17.09.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
         Teknikk, samfunn og kultur  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Tidligere politisk behandling: 
HTM-Sak 82/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
F-Sak 87/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
K-Sak 43/18 Åsgård skole. Konsept 
K-Sak 83/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 
Arbeidsmiljøutvalget Sak 7/19 Relokalisering av kommunale enheter 
HTM-Sak 51/19 Relokalisering av kommunale enheter 
Administrasjonsutvalget Sak 7/19 Relokalisering av kommunale enheter 
F-Sak 42/19 Relokalisering av kommunale enheter 
K-Sak 35/19 Relokalisering av kommunale enheter 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I kommunestyrets behandling den 04.09.2019, K-Sak 35/19, ble saken om 
relokalisering av kommunale enheter vedtatt utsatt. Følgende ble vedtatt: 
 
«Saken utsettes for å få H’s forslag og øvrige forslag som følger saken, 
utvalgsbehandlet og vurdert av rådmannen i formannskapet 16. oktober.» 
 
Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket vurdert konsekvensene av Høyres forslag.  
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har vurdert de ulike punktene i Høyres forslag til vedtak. 
 
1. Enhetene som i dag er i Skoleveien 3 (Eiendom) samt Prosjekt flyttes til 
Administrasjonsbygget på Bjørnebekk så snart som mulig. Dette skal gjøres så raskt 
at det ikke forsinker Åsgård skole. 
2. Det skal legges fram ny sak om alternative lokaler for tjenester/firma som i dag 
befinner seg i Skoleveien 3, 1 etg samtidig som sak legges frem for Formannskapet 
knyttet til leie av lokaler for kommuneadministrasjonen. 
3. Enhetene som i dag er lokalisert i Myrveien 16 (Kommunalteknikk) blir værende i 
Myrveien 16 inntil videre dersom ikke det er plass også for disse i 
Administrasjonsbygget på Bjørnebekk. Myrveien 16 forberedes for salg dersom 
enhetene flytter, og eventuelt salg vurderes når antatt markedsverdi er kjent. 
4. Det legges frem en egen sak med beskrivelse av framtidig bruk av Bjørnebekk 
som behandles i forbindelse med kommuneplanrulleringen. 
 
Vurdering 
Rådmannens anbefaling i K-Sak 35/19 var å samlokalisere Eiendom, 
Kommunalteknisk og Prosjekt på Bjørnebekk for å få bedre samhandling og felles 
ressursutnyttelse i tråd med omstillingsprosjektet. Eiendom er i dag lokalisert i 
Skoleveien 3, Kommunalteknisk i Myrveien 16 og Prosjekt i Moerveien 10. Hvis 
hensikten ikke er en samlokalisering av enhetene, men kun å frigjøre Skoleveien 3 
slik at denne kan rives, har rådmannen vurdert å kun flytte eiendom til atriumsbygget 
på Bjørnebekk. 
 
Eiendom disponerer i dag ca. 440 m² BTA i Skoleveien 3 og kan således få plass i 
atriumsbygget på Bjørnebekk. 
 
Ås kommune er i dag leietager i flere bygg i Ås sentrum. Leieavtalene løper fram til 
31.12.2022. Rådmannen viser til sak «Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon fra 
januar 2023», F-Sak 27/19. Av de enhetene som i dag er lokalisert i leide lokaler i Ås 
sentrum, vurderer rådmannen at Dagsenteret, som i dag er lokalisert i Moerveien 10, 
er den enheten som passer best inn i atriumsbygget på Bjørnebekk. Bygget er godt 
egnet til tjenestens behov og de ønsker selv å flytte til Bjørnebekk. Brukerne må 
kjøres uansett avstand til dagsenter. Rådmannen anbefaler derfor at Dagsenteret 
flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk når dagens leiekontrakt i Moerveien 10 
utløper (31.12.2022). 
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Rådmannen anbefaler at Eiendom inntil videre ses i sammenheng med øvrig 
virksomhet i Skoleveien 3, og at dette knyttes opp til leie/eie av lokaler for 
kommunale enheter og tjenester i Ås sentrum. Atriumsbygget på Bjørnebekk er ikke 
stort nok til at alle dagens tjenester i Skoleveien 3 får plass. Dermed vil Skoleveien 3 
uansett ikke kunne rives før erstatningslokaler er på plass, uavhengig av hvor 
Eiendom lokaliseres. 
 
Framdrift 
Skoleveien 3 er ikke til hinder for byggingen av nye Åsgård skole. Det nye 
skolebygget blir liggende i den vestlige delen av tomten. Det nye skolebygget kan 
bygges helt ferdig selv om Skoleveien 3 ikke rives. Arealet i Skoleveien 3 kan ev. 
istandsettes til uteområder for skolen i slutten av byggeprosjektet, dvs. våren 2023 – 
eller senere hvis erstatningsarealer ikke er klare. Det er nok utearealer i forhold til 
elevantall i flere år selv om bygget blir stående. 
Rådmannen anbefaler derfor at virksomheten i Skoleveien 3 ikke flyttes før tidligst 
våren 2023, eller når erstatningslokaler er klare.  
 
Myrveien 16 
Det er ikke plass til Kommunalteknisk i atriumsbygget på Bjørnebekk. I tillegg til 
kontorlokaler trenger også Kommunalteknisk lagerarealer. Dette er arealer som må 
bygges når virksomheten flyttes. 
 
Videre prosess 
Rådmannen vil legge fram en ny sak knytte til eie/leie av lokaler for kommunale 
enheter og tjenester i Ås sentrum.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen økonomiske konsekvenser knyttet til denne saken. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Det er ingen miljømessige konsekvenser knyttet til denne saken. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at Dagsenteret flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk innen 
leiekontrakten i Moerveien 10 utløper 31.12.2022. 
 
Rådmannen anbefaler videre at Eiendom og den øvrige virksomheten som i dag 
sitter i Skoleveien 3 ses i sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester 
som trenger nye lokaler i Ås sentrum. Skoleveien 3 er ikke til hinder for framdriften for 
nye Åsgård skole, og bygget trengs ikke å rives før tidligst våren 2023 eller når 
erstatningslokaler er klare. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-65/19 
R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  14/02222-266 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 59/19 10.10.2019 
2 Kommunestyret 65/19 23.10.2019 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-287 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, med kart datert 01.10.2019, 
bestemmelser datert 01.10.2019, planbeskrivelse datert 23.09.2019 og 
kvalitetsprogram datert 31.05.2019 med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for Eriksen-gården. 

 
2. Nytt byggeområde nord for Løkkeveien innarbeides i planforslaget som eget 

arealformål B15, med arealutnyttelse på 150 % BRA og med byggehøyder i 3 
etasjer, som vist i figur 3. 

 
3. Byggeområdet BKB1 utgår fra planområdet, og omfang av et eventuelt 

byggeområde i området vurderes i rullering av kommuneplanens arealdel. 
 

4. B1 økes til 130 % BRA. 
 

5. B2 økes til 130 % BRA. 
 

6. B9 økes til 200 % BRA. 
 

7. B10 økes til 150 % BRA. 
 

8. BS10 og BS4 slås sammen, SGT utgår. Sammenslåtte BS10/BS4 settes til 
270 % BRA. 

 
9. SKH utvides så mye som mulig på arealet mellom SKH, SB, SS24 og SKV13. 

 
10. SKH endres til BAA2, med formål for kollektivterminal, parkering, kontor/bolig. 

 
11. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, første avsnitt: 

Prosjekter skal illustreres på en relevant og redelig måte. Dersom det 
etableres nasjonale standarder for illustrasjon, skal disse følges. 

 
12. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, andre avsnitt: 

Nødvendige tekniske installasjoner, ut over angitt maksimal høyde, kan tillates 
for maksimalt 15 % av takflate. Slike skal innarbeides som del av byggets 
arkitektoniske utforming og inngår i tomtens utbyggingsgrad. 

 
13. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.5: 
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Det tillates inntil 10 % økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres former for bildelings-samarbeid. 

 
14. Reguleringsplanen må følges opp med planer for lokalisering av idrettsanlegg 

og næringsarealer tilknyttet Ås sentrum, enten i egne planarbeider eller som 
en del av kommuneplanarbeidet. 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
Justert innstilling fra rådmannen 07.10.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-287 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, med kart datert 01.10.2019, 
bestemmelser datert 01.10.2019, planbeskrivelse datert 23.09.2019 og 
kvalitetsprogram datert 31.05.2019. 

_____ 
 
Nye vedlegg av 07.10.2019: Nr. 11,11.1, 11.2, 12 og 12.1 
 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Hovedutvalget la til grunn rådmannens justerte plankart datert 01.10.2019 for 
benevnelser av områder i behandlingen. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Deler av Myrveien-området, tilsvarende 2 fotballbaner, legges ut til offentlige 
formål, idrettsanlegg. Denne delen av planen tas ut fra nåværende behandling 
og behandles som separat reguleringsplan. 

2. B1 reduseres til 100 % BRA 
3. BAA reduseres til 110 % BRA 
4. BS5 reduseres til 150 % BRA 
5. Rådmannens alternativer 1: 

Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for Tandberg-gården med hage. 

6. Rådmannens alternativer 1: 
Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for Eriksen-gården. 

7. Rådmannens alternativer 1: 
Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for Sagaveien/Moerveien med uthevet linjetykkelse for 6 
eneboliger langs Moerveien. 

8. Rådmannens alternativer 1: 
Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for menighetshuset i Johan Skanckes vei 7. 

9. Rådmannens alternativer 4: 
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Nytt byggeområde nord for Løkkeveien innarbeides i planforslaget som eget 
arealformål B15, med arealutnyttelse på 150 % BRA og med byggehøyder i 3 
etasjer, som vist i figur 3. 

10. Rådmannens alternativer 5: 
Byggeområdet BKB1 utgår fra planområdet, og omfang av et eventuelt 
byggeområde i området vurderes i rullering av kommuneplanens arealdel. 

11. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, første avsnitt: 
Prosjekter skal illustreres på en relevant og redelig måte. Dersom det 
etableres nasjonale standarder for illustrasjon, skal disse følges. 

12. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, andre avsnitt: 
Nødvendige tekniske installasjoner, ut over angitt maksimal høyde, kan tillates 
for maksimalt 15 % av takflate. Slike skal innarbeides som del av byggets 
arkitektoniske utforming og inngår i tomtens utbyggingsgrad. 

13. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.5: 
Det tillates inntil 10 % økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres former for bildelings-samarbeid. 

14. Reguleringsplanen må følges opp med planer for lokalisering av idrettsanlegg 
og næringsarealer tilknyttet Ås sentrum, enten i egne planarbeider eller som 
en del av kommuneplanarbeidet. 

 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. B1 økes til 130 % BRA 
2. B2 økes til 130 % BRA 
3. BAA endres til boligformål 
4. Sammenslåtte BS10/BS4 settes til 270 % BRA 
5. Rundkjøringer i Hogstvedtveien og Brekkeveien tas bort. 

 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 

1. Rådmannens alternativ 8: 
Avkjørsel fra Raveien til fylkesvei 152 innarbeides i forslaget, med tilhørende 
anlegg, som vist i figur 5. 

2. BAA økes til 180 % BRA 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

1. BAA økes til 150 % BRA 
2. SKH utvides så mye som mulig på arealet mellom SKH, SB, SS24 og SKV13. 
3. BS10 og BS4 slås sammen, SGT utgår 
4. Sammenslåtte BS10/BS4 settes til 300 % BRA 
5. B9 økes til 200 % BRA 
6. B10 økes til 150 % BRA 

 
Ragnar Joakim Nese (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Sammenslåtte BS10/BS4 settes til 320 % BRA 
 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til følgende fellesforslag: 

SKH endres til BAA2, med formål for kollektivterminal, parkering, kontor/bolig. 
 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. BS6 endres til 3-5 etasjer mot Moerveien, 150 % BRA 
2. BS7 endres til 4-5 etasjer, 200 % BRA 
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3. BS8 endres til 250 % BRA 
 
Votering: 
SVs forslag: 

1. ble nedstemt 7-2 (SV, 1Ap) 
3. ble nedstemt 8-1 (SV) 
4. ble nedstemt 8-1 (SV) 
5. ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV) ved alternativ votering mot rådmannens 

innstilling 
6. ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
7. ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 
8. ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV) 
9. ble tiltrådt 7-2 (2Ap) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
10. ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
11. ble tiltrådt 6-3 (2H, 1Ap) 
12. ble enstemmig tiltrådt 
13. ble tiltrådt 6-3 (2H, MDG) 
14. ble enstemmig tiltrådt 

 

Aps forslag: 
1. ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) ved alternativ votering mot SVs forslag 2 
2. ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) 
3. ble nedstemt 6-3 (3Ap) 
4. ble tiltrådt 5-4 (2H, FrP, MDG) ved alternativ votering mot FrPs forslag 4 
5. ble nedstemt 5-4 (3Ap, MDG) 

 

Hs forslag: 
1. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
2. ble nedstemt 6-3 (2H, MDG) 

 

FrPs forslag: 
1. ble nedstemt 5-4 (2H, FrP, MDG) ved alternativ votering mot rådmannens 

innstilling 
2. ble enstemmig tiltrådt 
3. ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
5. ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) 
6. ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) 

 

MDGs forslag: 
1. ble nedstemt 5-4 (2H, FrP, MDG) 

 

Sps forslag: 
1. ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 
2. ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 
3. ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 

 

Hovedutvalgets fellesforslag om SKH ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering 
mot formål i rådmannens innstilling. 
 

Rådmannens justerte innstilling med tiltrådte forslag ble tiltrådt 8-1 (SV) 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
Se øverst i saken. 
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Saksfremlegg 

 
Justert innstilling fra rådmannen 07.10.2019 – se under behandlinger ovenfor. 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-287 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, med kart datert 19.09.2019, 
bestemmelser datert 23.09.2019, planbeskrivelse datert 23.09.2019 og 
kvalitetsprogram datert 31.05.2019. 
 
Ås, 23.09.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, 1. gang    22.05.2019 
Offentlig ettersyn      03.06.2019 - 15.08.2019 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, 2. gang    10.10.2019 
Kommunestyret        23.10.2019 
 

Vedlegg: 
1. R287 - Plankart, revidert 19.09.2019 
2. R287 - Reguleringsbestemmelser, datert 23.09.2019 
3. R287 - Planbeskrivelse, revidert 23.09.2019 
4. R287 - Kvalitetsprogram, revidert 31.05.2019 
5. R287 - Overordnet ROS-analyse, datert 10.05.2019 
6. R287 - Kapasitetsberegninger og trafikksikkerhet fv. 152 
7. R287 - Kostnadsvurdering infrastrukturtiltak 
8. R287 - Prinsippskisse senking av Raveien 
9. R287 - Oppsummering av merknader med kommentar, datert 17.09.2019 
10. Saksutskrift - Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.05.2019, HTM-sak 31-19 
 
Nye vedlegg 07.10.2019: 
11.    R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde – Notat 
11.1. R287 - Plankart, revidert 01.10.2019 
11.2. R287 - Reguleringsbestemmelser, datert 01.10.2019 
12.    Områdereguleringsplan for Ås sentrum - Kryssløsninger fv. 152 Statens   
         vegvesens foreløpige svar 
12.1. Svar på den oversendte dokumentasjonen - Områdereguleringsplan for Ås   
         sentrum 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 Høringsuttalelser til offentlig ettersyn 

 Kulturhistorisk stedsanalyse for Ås sentralområde (Asplan Viak, 2016) 

 Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås sentralområde (Asplan 
Viak, 2017) 

 Overordnet konsept for møteplasser og blå-grønne strukturer i Ås sentralområde 
(Asplan Viak, 2019) 

 Vei- og gateplan for Ås sentralområde (Norconsult, 2017) 

 Teknisk-økonomisk utredning av vedtatte infrastrukturtiltak (Sweco, 2019) 

 Planprogram for Ås sentralområde (Mai, 2015) 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste   
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslaget for områdereguleringsplan for Ås sentralområde er bearbeidet etter 
behandling av planforslaget første gang, og etter vurdering av innspill som er 
kommet inn ved offentlig ettersyn.  
 
Rådmannen anbefaler enkelte endringer sammenlignet med HTMs vedtak ved 
førstegangsbehandling i etterkant av høringen. 
 
De største endringene som anbefales berører utforming av gatenettet og innebærer 
blant annet at de tre foreslåtte rundkjøringene langs fylkesveien anbefales regulert 
med 30 meter diameter, avkjørsel fra Raveien til fylkesvei 152 utgår, Brekkeveien 
anbefales opprettholdt som bilvei, areal avsatt med byggegrenser for kryssing av 
Østfoldbanen ved Moer utgår og foreslått rekkefølgekrav for kryssing av 
Østfoldbanen for gående nord i området utgår. 
 
Rådmannen har videre løftet fram noen problemstillinger som bør drøftes i den 
politiske behandlingen av saken. Dette er vurderinger av hvorvidt: 
 

- hensynsoner for bevaring av kulturmiljø for Tandberg-gården, Eriksen-gården, 
menighetshuset i Johan K. Skanckes vei 7, og deler av bebyggelsen langs 
Moerveien og fylkesvei 152 bør innarbeides. 

- kryssløsninger langs fylkesveien bør reguleres som rundkjøringer eller som 
oppstrammede kryss med vikeplikt 

- areal avsatt til bro for biltrafikk over Østfoldbanen ved Moerjordet bør utgå 
- omfanget av felt B8 og BS2 bør økes til også å omfatte enkelte eiendommer 

nord for Løkkeveien 
- byggeområdet BKB1 bør utgå fra planforslaget og omfang vurderes i rullering 

av kommuneplanens arealdel 
- høyder i «Maxbotomta» i Brekkeveien 19 bør reduseres 
- snusirkel i enden av Moerveien bør innarbeides  

 
Rådmannen har redegjort for anbefalinger knyttet til disse problemstillingene, men 
det er også fremmet forslag til alternative innstillinger. 
 
Fakta i saken: 
Planprosess og tidligere behandlinger av saken 
Planprogrammet for områdereguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i april 
2015. Planprogrammet fastsetter føringene for hvordan planarbeidet skal 
gjennomføres og beskriver målene for planarbeidet, avgrensingen av planområdet og 
hvilke utredninger som må gjennomføres.  
 
Som del av arbeidet er det gjennomført en rekke utredninger. Av disse har Vei- og 
gateplan m/ teknisk-økonomisk utredning, kulturhistorisk stedsanalyse, overordnet 
konsept for møteplasser, grønnstruktur og overvannshåndtering, samt 
dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier hatt størst betydning for 
planforslaget. 
 
Kommunestyret vedtok 21.03.2019 en fortettingsstrategi. Vei- og gateplan var også 
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til behandling på samme møte og det ble vedtatt at det skulle utarbeides en 
teknisk-økonomisk utredning for en rekke infrastrukturtiltak. Denne utredningen ble 
behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04.2019 og hovedutvalget vedtok 
hvilke tiltak som skulle innarbeides i områdereguleringsplanen og hvilke tiltak som 
skulle utredes videre i høringsperioden. Disse vedtakene ligger til grunn for forslag til 
områdereguleringsplan. 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø, første gang 
Forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde var til behandling i HTM 
første gang 22.05.2019. Planforslaget ble i møtet vedtatt sendt på høring med en 
rekke endringer i %-BRA for byggeområder, etasjehøyder og enkelte arealformål. 
Saksutskrift følger saken som vedlegg 10. 
 
Byggehøyder og %-BRA ble økt for feltene B15, B16, BS5-9, BKB1 og BKB4. Langs 
fylkesveien øst for Østfoldbanen ble feltene BKB1-3 endret fra kombinert formål til 
boligformål. I Langbakken ble felt B4 endret fra boligformål til kombinert formål. Det 
ble også lagt til en bestemmelse om at byggehøyder kan fravikes dersom det er 
ønskelig, uten at %-BRA økes. 
 
I krysset mellom Fv. 152 og Brekkeveien ble det vedtatt en påkobling til Raveien, 
som avkjørsel til boligene i Raveien og Europankvartalet. Gatetun som 
tverrforbindelse gjennom Europankvartalet skulle utgå.  

 
Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn med alternative valg av veitrasé 
for Brekkeveien, og at Askeveien om ønskelig kunne flyttes ned til jernbanen dersom 
dette var arronderingsmessig gunstig. I tillegg ble det vedtatt flere mindre endringer i 
kart, bestemmelser og kvalitetsprogram. 
 
Uttalelser til offentlig ettersyn 
Planforslaget ble sendt til offentlig ettersyn i perioden 3.6.2019 - 15.8.2019, og det 
ble mottatt 76 høringsuttalelser. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av 
rådmannen i vedlegg 9. Foreslåtte endringer av planforslaget der merknader 
imøtekommes er redegjort for i en egen kolonne. Dokumentet blir lagt frem til 
orientering i Hovedutvalg for teknikk og miljø i møte 26.9.2019, forutfor 
andregangsbehandling av saken. Alle høringsuttalelsene er også tilgjengelige i sin 
helhet på kommunens nettsider. 
 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet utgjør ca. 1,140 daa og omfatter de aller mest sentrale arealene i Ås 
sentralområde. Alle områdene planen omfatter er avsatt for utbygging i 
kommuneplan for Ås 2015-2027, og tilnærmet alle områder omfattes av tidligere 
vedtatte reguleringsplaner. Området hvor det foreslås nye byggeområder utgjør om 
lag 530 daa, og det legges til rette for om lag 3000 boliger og opp til 50.000 m2 
næringsareal som kombinasjonsformål. Planbeskrivelsens kapittel 6.2 beskriver de 
ulike delområdene i planen, som er:  
 
1. Ås sentrum, 2. Nordre Moer, 3. Moerveien/Sagaveien, 4. Langbakken, 5. 
Gamleveien/Sentrum øst, 6. Kaja, 7. Søråsteigen 
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Beskrivelse av planforslaget: 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde har som formål å være retningsgivende 
for den fremtidige veksten i Ås tettsted. Målet er å skape gode rammer for et 
voksende tettsted som vil være et sentralt knutepunkt i regionen, og sørge for at Ås 
utvikles i retning av et bærekraftig og kompakt tettsted med både urbane og landlige 
kvaliteter.  
 
Områdereguleringsplanen skal sette rammene for videre utvikling av Ås 
sentralområde. Ettersom områdeplanen omfatter et stort område, hvor det vil ta lang 
tid å realisere all utbygging, er det ikke hensiktsmessig å fastsette for mange detaljer 
for tidlig. Områdereguleringsplanen skal derfor følges opp med detaljreguleringer.  
 
Områdereguleringen viser arealformål, arealutnyttelse, etasjehøyder og overordnet 
gate- og grønnstruktur som er aktuelle for felles opparbeidelse, og som sikres 
opparbeidet med rekkefølgekrav. Helhetlig utvikling sikres ved bruk av 
kvalitetsprogram som redegjør for kommunens miljø- og kvalitetsambisjoner knyttet til 
utvikling av delområdene. 
 
Hovedgrepet for områdereguleringsplanen for Ås sentralområde er: 
 

 Utvidet sentrumskjerne med nye områder for bolig, handel, tjenester, 
arbeidsplasser og offentlige funksjoner 

 Nye boligområder i gang- og sykkelavstand til sentrumskjernen 

 Brede fortau og sykkelveier langs hovedgatene inn mot sentrum, og bilfrie 
gater i sentrumskjernen 

 Et sammenhengende nett av grøntområder, byrom og møteplasser 

 Utbygging som bygger opp om kollektivtilbudet i Ås sentrum 
 
Detaljer i planforslaget er redegjort for i planbeskrivelsen, og i saksframlegget til 
førstegangsbehandling. 
 
Foreslåtte endringer etter offentlig ettersyn: 
Planforslaget er bearbeidet etter førstegangsbehandling, som følge av innspill som er 
kommet inn i høringsperioden.  
 
For byggehøyder, arealformål og utnyttelsesgrad legges HTMs innstilling ved 
førstegangsbehandling til grunn, men rådmannen anbefaler noen mindre endringer. 
Disse endringene er: 
 

- Byggeområder BS2 og BS3 anbefales slått sammen til ett byggeområde. 
- B15, B16 og BKB2 slås sammen til ett felt med kombinert formål, med samlet 

arealutnyttelse på 200 % i 4-6 etasjer. 
- Byggehøyder i felt B19 er anbefalt redusert til 3-4 etasjer sammenlignbart med 

øvrige foreslåtte byggeområder til boligbebyggelse i området 
- Arealutnyttelse for felt B1 økes til 110 % 
- Arealutnyttelse for felt BAA økes til 130 %, og byggehøyder presiseres til å 

gjelde 3-5 etasjer nord i feltet og 3-4 etasjer i syd. 
- Byggehøyder i felt B7 justeres til 2-3 etasjer i plankartet, slik at det er samsvar 

mellom kart og planbeskrivelse. 
- Byggehøyder på 2-3 etasjer mot syd i felt B11 presiseres i plankartet. 
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- Byggehøyder for B18 er justert i plankart til 2-5 etasjer for å samsvare med 
HTMs vedtak i behandling av forslag til detaljreguleringsplan for området 
første gang. 

- Fortau vest for Langbakken og syd for byggeområde B5 utgår. 
- Grønnstruktur G2 er redusert noe i omfang, og omfatter nå kun areal innenfor 

byggegrensen mot Østfoldbanen, og tverrforbindelsen G3 er redusert noe i 
omfang. 

- Alt jernbaneareal er samlet til ett overordnet arealformål, og er utvidet til å 
omfatte alt areal eid av Bane NOR, inkludert deler av arealene tidligere 
foreslått avsatt til bussterminal og grønnstruktur. 

- Gang- og sykkelvei langs jernbanen er gitt kombinert arealformål 
samferdselsanlegg/teknisk infrastrukturtrasé. 

- Bestemmelsene endres slik at områdeplanen stiller et generelt krav om at 
uteoppholdsareal skal utgjøre 20 % av BRA for hvert byggeområde. Endelig 
fastsetting av uteromsnorm for hvert felt kan justeres ved detaljplanlegging. 

- Bestemmelse for uteoppholdsareal er endret slik at tilgrensende grønnstruktur 
kan beregnes med i uteoppholdsareal for enkelte områder. 

- Generell bestemmelse om avvik fra byggehøyder er presisert til å omfatte at 
inntil 15 % av byggehøydene i et område kan vurderes å avvike i detaljplan. 

 
De største endringene som anbefales for gatenettet er at rundkjøringer reguleres 
med 30 meter diameter, avkjørsel fra Raveien til fylkesvei 152 utgår, Brekkeveien 
opprettholdes som bilvei, og areal til kryssing av Østfoldbanen ved Moerjordet utgår. 
 
I tillegg er det foreslått endringer knyttet til rekkefølgekrav, herunder anbefales det at 
rekkefølgekrav knyttet til sikret opparbeidelse av gangbro over Østfoldbanen nord i 
planområdet utgår. Videre er det innarbeidet hensynssone for bevaring av 
stasjonsbygningen. 
 
Begrunnelse for endringene er redegjort for under rådmannens vurdering. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen har vurdert forslag til reguleringsplan i etterkant av 
førstegangsbehandling og etter gjennomgang av mottatte høringsuttalelser ved 
offentlig ettersyn.  
 
Anbefalte endringer er redegjort for etter tema, og anbefalte endringer innarbeidet i 
plankart, planbestemmelser og planbeskrivelsen der annet ikke fremkommer.  
 
Kulturminner og vern 
Kommunen har gjennomført kartlegging av kulturminner og kulturmiljø i planområdet 

gjennom arbeidet med kulturhistorisk stedsanalyse (Asplan Viak, 2016) som følger 

fastsatt metodikk for slik kartlegging. Den kulturhistoriske stedsanalysen har ligget til 

grunn for arbeid med fortettingsstrategi, og i anbefalinger om utviklingsområder i 

områdereguleringsplanen. 

  

Fylkesutvalget behandlet områdeplanen i møte 26.8.2019, hvor utvalget skulle 

vurdere om Akershus fylkeskommune skulle fremme innsigelse på bakgrunn 

fylkesadministrasjonens vurdering av svakt vern av verdifull bebyggelse i 
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planområdet.  

 

Utvalget vedtok å anbefale at det legges inn hensynsoner for bevaring av kulturmiljø 

over kulturminnene og kulturmiljøene som er gitt høyest bevaringsverdi i den 

kulturhistoriske stedsanalysen. Dette gjelder Eriksen-gården samt delområdene kalt 

Moerveien-Sagaveien, Gamleveien samt stasjonsbygningen. De trekker fram 

Tandberg-gården med hage som særlig bevaringsverdig, og mener kommunen bør 

utrede muligheten for å integrere denne i et kunst- og kultursenter for Odd Tandbergs 

kunst i «Europankvartalet». Fylkesutvalget vedtok ikke å fremme innsigelse til 

planforslaget på bakgrunn av manglende hensynsoner i behandlingen av saken. 

 

Rådmannen mener verdifull bebyggelse i området kan underlegges hensynsoner for 

bevaring av kulturmiljø i plankart med tilhørende bestemmelser. I områder som er 

underlagt hensynsoner vil det knyttes særlige bestemmelser om vern av utpekte 

enkeltobjekter eller hele kulturmiljø. Typisk tillates restaurering eller reparasjon av 

eksteriør til opprinnelig eller eldre utførelse. Eventuelle påbygg, tilbygg eller rivning 

kan først skje i samråd med kulturminnevernmyndigheten. Dersom områder skal 

underlegges hensynsone for bevaring av kulturmiljø, anbefaler fylkeskommunen som 

utgangspunkt at det innarbeides bestemmelser som tilsier strengt vern av verdifull 

bebyggelse.  

 

Rådmannen vurderer at det kan innarbeides hensynsone for bevaring av 

stasjonsbygningen ved Ås stasjon, og har innarbeidet dette i planforslaget (H570_1). 

Bestemmelser knyttet til denne hensynsonen vil være tilsvarende for øvrig 

bebyggelse som eventuelt underlegges hensynsone for bevaring i planforslaget. 

 

Flere beboere har også gitt uttrykk for at de ønsker strengere vern av flere 

småhusområder. Husrekken mellom Moerveien og Sagaveien, som er foreslått til 

utbygging, trekkes frem av både beboere og naboer. Tandberg-gården, Eriksen-

gården og menighetshuset er alle enkeltbygninger som i ulik grad er ønsket bevart. 

Bevaringsønsket er samtidig i konflikt med ønsket om utbygging fra flere grunneiere i 

områdene.  

 

Rådmannens vurdering er at planforslagets generelle bestemmelse 3.10 om 

kartlegging og vurdering av kulturminnevern er tilstrekkelig for å vurdere vern av 

enkeltobjekter eller kulturmiljø i oppfølgende detaljplaner, og vil som utgangspunkt 

ikke anbefale at det innarbeides hensynsoner i de omtalte byggeområdene. 
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Figur 1. Aktuelle verdifulle bygninger og bygningsmiljø langs fv. 152 og sentrum nord, Tandberg-gården i vest, 

Eriksen-gården og menighetshuset i øst 
 

 
Figur 2. Aktuelle verdifulle bygninger langs Moerveien som kan underlegges hensynssone for bevaring 

 
 
Høyder, utnyttelse og arealformål 
Det er kommet innspill til høyder og utnyttelsesgrad på flere av delfeltene i 

områdeplanen. Den generelle tendensen er at grunneiere/utbyggere ønsker økt 

utnyttelse og byggehøyder, mens naboer i omkringliggende småhusområder ønsker 

å holde byggehøydene lave. 

Langbakken 

I delområdet Langbakken ber grunneiere i felt B1, B5, B7 og BAA om at 

utnyttelsesgraden økes. Det påpekes også en uoverensstemmelse i kart og 

planbeskrivelse når det gjelder tillatte etasjetall for B5 og B7. En nabo øst for BAA 

mener bygningshøydene bør trappes ned til 3 etasjer i øst. 

Rådmannen vurderer at området i Langbakken har gode forutsetninger for å utgjøre 

et trivelig bomiljø sentralt i sentrumsområdet, og vil ikke anbefale vesentlig høyere 
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utnyttelse og byggehøyder enn opprinnelig foreslått. Selv om området er 

sentrumsnært, mener Rådmannen det vil være mest hensiktsmessig å betrakte 

området som et rolig boligområde med eget særpreg, som skiller seg fra øvrig 

sentrumsbebyggelse både i arealutnyttelse og byggehøyder.  

Enkelte byggeområder er til gjengjeld vurdert å kunne ha forutsetninger for å øke 

utnyttelsen noe, enten i området hvor det er få tilgrensende småhusområder, eller for 

områder med særlige muligheter for god arrondering hvor økt utnyttelse kan være 

fordelaktig.  

Rådmannen anbefaler derfor at merknadene delvis imøtekommes, og anbefaler at 

arealutnyttelsen i byggeområdet BAA økes til 130 % og at høyder kan økes opp til 5 

etasjer nord i byggeområdet, og at arealutnyttelsen i byggeområdet B1 kan økes til 

110 % uten at byggehøyder økes. I felt B5 og B7 er henholdsvis planbeskrivelse og 

plankart justert slik at høyder samsvarer med HTMs vedtak 22.05.2019. 

For byggeområde B3 sentralt i Langbakken anbefaler rådmannen at merknader 

delvis imøtekommes ved at avsatt grønnstruktur i området reduseres noe i omfang, 

slik at det kun omfatter areal innenfor byggegrensen mot Østfoldbanen og at 

tverrforbindelsen G3 reduseres noe i omfang med en strammere geometri for å gi 

bedre arrondering i feltet. 

 

Esso-tomta 

Grunneier på BKB1 (Esso-tomta) mener at dette feltet bør utvides, og at høyere 

bebyggelse bør tillates. Andre mener feltet bør reduseres i omfang for å bevare mer 

av Åsmåsan, mot at utnyttelsen økes til 250/300 % BRA.  

 

Rådmannen vurderer at foreslått arealutnyttelse i dette området er høyt, og vil ikke 

anbefale økte byggehøyder eller arealutnyttelse i området. Områdets plassering i 

utkanten av dagens sentrumsområde, og omgivelsenes karakter med umiddelbar 

nærhet til både jernbane og fylkesvei tilsier at det vil være krevende å utforme et 

vellykket boligprosjekt i området. Rådmannen vurderer som følge at området med 

fordel kunne utvides til å omfatte deler av det ubebygde arealet langs Lyngveiens 

østside for å få best forutsetninger til oppnå en vellykket helhetlig utvikling av 

området, men ettersom dette området ble vedtatt ikke å inngå i arbeidet med 

fortettingsstrategien, vil rådmannen ikke anbefale at området inngår i planområdet. 

Alternativt kan byggeområdet for BKB1 utgå i sin helhet, og forslag om utstrekning og 

utvikling av dette området behandles i kommuneplanen. 

 

Merknader som peker på ønske om å justere trasé for gang- og sykkelvei langs 

byggeområdets ytre avgrensning er anbefalt imøtekommet ved at det er innført 

særegen bestemmelse om at denne traséen kan justeres ved detaljplanlegging av 

området.  

 

Gamleveien/Sentrum øst 

I delområdet Gamleveien/Sentrum øst er det uenighet om høyder og utnyttelse 
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mellom grunneierne i feltene B8 og B19-21, og naboene til disse feltene. Naboene, 

som bor i den bevaringsverdige bebyggelsen langs Gamleveien, er bekymret for høy 

utnyttelse mellom deres boliger og fylkesveien. De ønsker at det bygges med maks 

to etasjer i disse feltene, og påpeker særlig at 6 etasjer for ett byggeområde langs 

fylkesveien er svært høyt. Grunneierne i Holtet Borettslag ønsker at utnyttelsen på de 

samme tomtene økes til 150-200 % BRA. De er kritiske til at den høyeste 

bebyggelsen skal legges mot syd, og mener det heller bør tillates enkelte høyere 

bygninger spredt rundt i delområdet. Beboerne er også bekymret for en bitvis 

utvikling av delområdet, og mener flere felter bør utvikles samtidig. Særlig pekes det 

på at feltene BS2-4 er små, og burde slås sammen for å gi mer helhetlig utvikling. 

 

Rådmannen mener vurdering av byggehøyder i området må finne riktig balanse 

mellom hensyn til sentrumsnærhet, mulighet til å utvikle et helhetlig boligmiljø, og 

hensynet til tilgrensende bebyggelse nord for områdene som skal bevares. 

 

Rådmannen vurderer at foreslåtte byggehøyder i 3-4 etasjer i byggeområdene 

balanserer disse hensynene godt, og at byggehøyder i to etasjer vil utgjøre for lav 

utnyttelse for et såpass sentralt område. Rådmannen deler til gjengjeld en skepsis 

om å tillate bebyggelse i opp til 6 etasjer i felt B19, og anbefaler at bebyggelsen i 

dette feltet justeres til å tilsvare øvrig bebyggelse i området i 3-4 etasjer. 

 

Områdeplanens bestemmelser åpner til gjengjeld for å vurdere avvik i oppfølgende 

detaljplanlegging. Foreslåtte tiltak for variert volumoppbygging, som bruk av 

«bølgeprinsipp» eller å vurdere høyere hus strategiske steder kan være aktuelle 

virkemidler i en oppfølgende detaljplan for området som både kan sikre gode 

siktlinjer og variasjon i bebyggelsen i området.  

 

Rådmannen er enig i at forslag om å slå sammen byggeområder i området vil kunne 

gi gode forutsetninger for helhetlig planlegging av området, og vil anbefale å slå 

sammen feltene BS2 og BS3 i områdeplanen. Å slå sammen ytterligere delområder 

til ett stort utviklingsområde kan være fornuftig, men området består av en svært 

fragmentert eiendomsstruktur med mange interesser. Et samlet utviklingsområde vil 

derfor kunne vise seg å være lite fleksibelt med tanke på videre utvikling av området. 

 

Planforslaget åpner for at kommunen kan kreve at flere byggeområder planlegges i 

sammenheng, og at kommunen har mulighet til å vurdere avvik i byggehøyder i 

detaljplan. Vesentlige hensyn i området er beskrevet i kvalitetsprogrammet som 

følger områdeplanen, herunder hensyn til tilgrensende bebyggelse, internveier og 

mulighet for gjennomgående gangpassasjer. Rådmannen vurderer derfor at 

områdeplanen gir kommunen tilstrekkelige virkemidler til å sikre en god helhetlig 

utvikling av området ved oppfølgende detaljplanlegging av området sett under ett. 

 

Én høringsuttalelse peker på muligheten for å utvide byggeområdene B8 og BS2 til 

også å omfatte enkelte eiendommer nord for Løkkeveien. 
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Rådmannen har vurdert mulig utstrekning for et slikt byggeområde, enten som 

utvidelse av byggeområdene BS2 og B8, eller som et eget byggeområde og mener 

det kan være fornuftig at fradelte eiendommer og bebyggelse som er etablert som 

følge av eplehagefortetting syd for Gamleveien inngår som del av i et 

utviklingsområde ved Løkkeveien. Særlig kan det være fordelaktig å innlemme de 

fradelte eiendommene som ligger lavt i terrenget og som er tett på bebyggelsen i felt 

B8/BS2.  

 

Rådmannen er i midlertid skeptisk til å anbefale at nye byggeområder som ikke 

tidligere er vedtatt ved førstegangsbehandling av områdeplanen, eller avklart i 

arbeidet med fortettingsstrategien innarbeides i forslaget, og har derfor ikke anbefalt 

at området inngår i planforslaget. 

 

Skal et nytt byggeområde likevel innarbeides i forslaget, vil rådmannen anbefale at 

området innarbeides som eget byggeområde med byggehøyder i opp til 3 etasjer for 

å sikre best mulig tilpasning til tilgrensende bebyggelse i nord. På tilsvarende vis som 

øvrige byggeområder, vil området kunne kreves planlagt sammen med ett eller flere 

tilgrensende felter for å sikre helhetlig planlegging av området. 

 

 
Figur 3. Byggeområde nord for B8 og BS2 som kan vurderes innarbeidet 

 

Nordre Moer 

På Nordre Moer har grunneier Ås Utviklingsselskap ANS uttalt seg om feltene BKB2, 

B15-B17, G14 og G17. Grunneier mener feltinndelingen gjør det vanskelig å 

innpasse fornuftige kvartalsstørrelser, og foreslår at B15 og BKB2 slås sammen til ett 

felt med kombinert formål. De ønsker generelt at det tillates kombinerte formål for 

større deler av området, bl.a. for å kunne etablere mindre støyfølsom bebyggelse 

langs Brekkeveien, jernbanen og arealet som er satt av til fremtidig bro. Grunneier 
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ønsker også å etablere høyere bebyggelse mot jernbanen, og etterspør en 

spesifisering av i hvor stor grad høydebegrensningen i områdeplanen kan avvikes. I 

tillegg har grunneier innspill til grøntområdene i delområdet. De ønsker at G17 og 

B17 slås sammen, slik at skillet mellom bebyggelse og grøntareal kan bestemmes i 

detaljregulering. Grøntområdet G14 mener de ikke bør gå utover jernbanens 

byggegrenser. 

 

Rådmannen anbefaler at innspill om endret feltinndeling ved Moerjordet 

imøtekommes i forslaget, for å gjøre størrelsen på utbyggingsområdene mer 

hensiktsmessige og gi mer fleksible rammer for utviklingen av området sett under ett. 

 

Én ulempe er imidlertid at det med endringen ikke fastsettes tydelige bestemmelser 

om redusert arealutnyttelse og lavere byggehøyder mot syd i byggeområdet, som 

kan sikre at høyden ved Moer sykehjem fortsatt får fremstå som et tydelig 

landemerke i området. Rådmannen vurderer til gjengjeld at kvalitetskrav for området i 

områdeplanens kvalitetsprogram bør være tilstrekkelig til å sikre at dette hensynet 

kan følges opp i oppfølgende detaljplaner. 

 

Grønnstruktur G14 er i forslaget til offentlig ettersyn avsatt i henhold til byggegrense 

fra jernbanen, og Rådmannen vil ikke anbefale å justere denne avgrensningen. 

Rådmannen mener arealet bør avsettes som grønnstruktur for å sikre areal til 

overordnet vannhåndtering og flomveier i et kjent flomutsatt område, og for å sikre at 

overordnet grønnstruktur i området er tydelig lesbart i plankartet.  

 

Tilsvarende vil rådmannen fortsatt anbefale at grøntareal til nærmiljøpark G17 

fastsettes i plankartet på områdenivå, men mener omfanget av arealet kan ses i 

sammenheng med tilgrensende areal til boligbebyggelse og justeres ved 

detaljregulering av eventuell bebyggelse i området. Det er innarbeidet en særlig 

reguleringsbestemmelse for området som presiserer at det er mulig å justere 

utstrekning av grøntarealet ved detaljplanlegging av området. 

 

Rådmannen er videre enig i at bestemmelser om avvik fra byggehøyder er uklart 

definert i foreslåtte bestemmelser, og vil anbefale at innspillet om en fastsatt prosent 

av byggehøyder som kan vurderes avvik fra i detaljplanlegging innarbeides i 

forslaget. Rådmannen vil anbefale at dette settes for 15 % av BRA. 

 

Moerveien/Sagaveien 

I delområdet Moerveien/Sagaveien er det uenigheter om utnyttelse, vernehensyn og 

tilpasning til nabobebyggelse. En beboer i delfelt BS5 mener at dette feltet bør 

utvikles i sammenheng med BS6, men påpeker risikoen for tidkrevende prosesser og 

at bygg forfaller i påvente av en helhetlig utvikling. I boligfeltene B9-B11 mener 

grunneier GloMar Eiendom AS at utnyttelsesgraden bør økes, og at det bør tillates 

byggehøyder med 3-4 etg. mot Sagaveien og 4-6 etg. mot Moerveien. Ønsket om 

høyere utnyttelse er i konflikt med uttalelser fra flere naboer, bl.a. E-verkshagen 
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boligsameie, som ønsker å holde byggehøydene så lave som 2-3 etg også mot 

Moerveien.  

 

Rådmannen anbefaler ikke økte høyder eller arealutnyttelse i delområdet 

Sagaveien/Moerveien. Arealutnyttelsen i områdene ble vedtatt økt ved behandling 

første gang, og rådmannen vurderer at ytterlige økning av byggehøyder eller 

arealutnyttelse i vesentlig grad vil begrense mulighetene for god tilpasning til 

nabobebyggelse eller forringe muligheten for å bevare enkeltbygninger i området. 

 

Rådmannen er imidlertid enig i at feltene BS5 og BS6 bør planlegges i sammenheng 

slik at hele området vurderes under ett. Kommunen har anledning til å kreve at 

feltene planlegges i sammenheng ved oppfølgende detaljplanlegging i henhold til 

planbestemmelsene i planforslaget. Rådmannen mener til gjengjeld kommunen bør 

ha anledning til også å planlegge områdene enkeltvis, dersom ulike prosjekter i 

området har ulik utviklingshorisont i et relativt omfattende og sammensatt område. 

 

Rådmannen er videre enig i at redusert utnyttelse vil være mer i tråd med hensynet til 

mulig bevaring av enkelte hus i området, og gi bedre tilpasning til omkringliggende 

områder, men tar vedtak om økt arealutnyttelse ved førstegangsbehandling av 

forslaget til etterretning og vil ikke anbefale reduserte byggehøyder i områdene. 

 

Brekkeveien 19 («Maxbotomta») ble i høringsforslag til områdeplan foreslått med 2-4 

etasjes bebyggelse. Dette er lavere enn detaljreguleringsplanen for samme område, 

som er behandlet i HTM første gang og vært til offentlig ettersyn. Grunneier Obos 

mener byggehøydene i områdeplanen bør harmoniseres med forslag til 

detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19. Dette er i strid med naboenes ønsker om at 

ny bebyggelse på tomta bør holdes lav, for å bedre tilpasses omkringliggende 

bebyggelse. 

 

Rådmannen bemerker at det er stor uenighet om byggehøyder mellom tiltakshaver 

og naboer til planområdet.  

 

Rådmannen mener at en eventuell endring av byggehøydene i området bør skje som 

følge av politisk behandling av begge sakene. Sakene blir lagt frem for politisk 

behandling parallelt, og en eventuell justering av enten foreslåtte høyder i 

områdeplanen eller i detaljplanen bør samsvare i etterkant av behandlingen.  

 

Rådmannen tar til etterretning at byggehøyder i området ble grundig behandlet i 

førstegangsbehandlingen av detaljplanen, og har revidert plankartet for 

områdereguleringsplanen så byggehøyder i området samsvarer med disse 

byggehøydene.  

 

Dersom byggehøydene skal reduseres som følge av ny vurdering etter offentlig 

ettersyn, anbefaler rådmannen at byggehøyder i områdeplanen fastsettes slik at de 



Ås kommune 

Kommunestyret 23.10.2019  Side 30 av 145 

 

samsvarer med høyder i detaljreguleringsplanen. Rådmannen anbefaler i behandling 

av detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 at foreslåtte byggehøyder nordvest i 

byggeområdet reduseres med én etasje, og at byggehøyder i enkelte deler av 

byggeområdet opprettholdes i opp til 5 etasjer. Endringen av plankartet for 

områdereguleringen til byggehøyder mellom 2-5 etasjer er dermed vurdert å være i 

samsvar med forslag til detaljreguleringsplan. 

 

Ås sentrum 

I sentrumskjernen mener grunneierne av Europan/Tandbergkvartalet (BS10) at dette 

feltet bør ha høyere utnyttelse og et høyere antall etasjer, i tråd med det som tidligere 

er foreslått i detaljreguleringsprosessen for området. 

 

Rådmannen mener kommunen kan vurdere høyere enn 6 etasjer i oppfølgende 

detaljplaner, i henhold til områdeplanens bestemmelser om vurdering av avvik fra 

byggehøyder. Rådmannen vil til gjengjeld ikke anbefale å fastsette byggehøyder i 

områdeplanen som i vesentlig grad avviker fra tilgrensende bebyggelse eller øvrig 

bebyggelse i området. 

 

Avvik fra byggehøyder og beregning av BRA 

Det er påpekt ønske om å presisere foreslåtte bestemmelser om avvik fra 

byggehøyder etter behandling av områdeplanen første gang. Rådmannen mener 

dette vil være fornuftig, og anbefaler at den generelle bestemmelsen om avvik fra 

byggehøyder presiseres til å omfatte at inntil 15 % av byggehøydene i et område kan 

vurderes å avvike i detaljplan. 

Videre er det påpekt ønske om at bestemmelsene presiseres slik at det tydelig 

fremkommer at maksimalt tillatt BRA per byggeområde kun omfatter arealer over 

bakken, og at beregningen ikke inkluderer f.eks. areal til parkeringskjeller eller 

tilsvarende. Rådmannen anbefaler dette imøtekommes, og har innarbeidet en slik 

presisering i reguleringsbestemmelsene. 

 

Beregning av uteoppholdsareal 

Flere høringsuttalelser peker på ønske om å presisere innhold bestemmelser om 

uteoppholdsareal. Av størst betydning er ønske om å endre beregningsmetode fra et 

fastsatt antall kvadratmeter per bolig i et område (i forslaget 25 m² per bolig) til at 

uteoppholdsareal beregnes som en prosent av maksimalt tillatt bebygd areal i et 

område. Denne metodikken er innarbeidet i andre kommuner i Follo og Oslo-

regionen. Oslo kommune krever at mellom 15 – 25 % av byggeområder avsettes til 

uteoppholdsareal beroende på bygningstyper og sentralitet, og i Ski kommune er det 

fastsatt en generell norm på at 20 % av BRA i et byggeområde i sentrum avsettes til 

uteoppholdsareal. 

 

Rådmannen er enig i vurderingen av at en slik metodikk vil være mer fleksibel og mer 

presis for en områdereguleringsplan der utstrekning av byggeområder og fastsatt 
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BRA varierer. En fastsatt norm på 25 m² per bolig kan gi underlige utslag for enkelte 

byggeområder, og kunne føre til mange avvik og behov for dispensasjoner når de 

enkelte delområdene skal detaljreguleres. Rådmannen vil derfor anbefale at norm for 

uteoppholdsareal beregnes som en funksjon av BRA for hvert byggeområde, og vil 

anbefale at denne settes som en generell norm i planområdet på 20 % av BRA. I 

tillegg er det presisert at norm for uteoppholdsareal kan justeres i detaljplan, med 

utgangspunkt i konkrete forslag til utforming av områdene. 

 

I tillegg er det påpekt ønske om at avsatt langsgående grønnstruktur for deler av 

områdene kan medregnes i uteoppholdsarealet for tilgrensende byggeområder. 

Avsatte striper grønnstruktur i planforslaget er både ment som forhager og avsatt for 

å sikre vesentlige vannveier i planområdet. Rådmannen mener disse områdene med 

fordel kan inngå i beregning av uteoppholdsareal for tilgrensende områder, og 

dermed bidra til gjennomføring av tiltakene.  

 

Videre er det fra flere pekt på ønske om at avsatte arealer til nær- og 

områdelekeplasser inngår i beregning av uteoppholdsareal. På tilsvarende vis mener 

Rådmannen at dette kan bidra til å sikre opparbeidelse av tiltakene, og anbefaler at 

areal til områdelekeplasser inngår i beregning av uteoppholdsareal for tilknyttede 

byggeområder tilsvarende krav til opparbeidelse av lekeareal for nærlekeplasser i 

byggeområdene. 

 

Utredning av kryssløsninger langs Fv. 152 

Ved behandling av teknisk-økonomisk utredning for gatenettet i HTM 11.04.2019, ble 

det vedtatt å utrede tre nye rundkjøringer på fylkesvei 152, i kryssene Fv. 

152/Brekkeveien/Raveien, Fv. 152/Langbakken/ny bussterminal og Fv. 

152/Hogstvetveien. I plankartet som ble sendt på høring ble det avsatt arealer med 

40 m diameter i kryssene, slik at det skulle være tilstrekkelig plass til å regulere mer 

detaljerte løsninger før andregangsbehandling av planen. 

 

Statens vegvesen har i sin høringsuttalelse, datert 04.09.2019, levert innsigelse til 

planforslaget. Innsigelsen begrunnes i manglende utredning av alternative 

kryssløsninger, med konsekvenser for busskapasitet, trafikksikkerhet for alle 

trafikantgrupper og arealbehov, samt manglende utredning av foreslått bussterminal. 

Utredningen Kapasitetsberegninger og trafikksikkerhet (vedlegg 6) ble utarbeidet i 

høringsperioden for å svare på disse spørsmålene, og ble oversendt Statens 

vegvesen 16.09. Det er på nåværende tidspunkt uavklart om Statens vegvesen vil 

opprettholde innsigelsen. 

 

Utredningen vurderer fremtidig trafikkavvikling på fylkesveien, dersom det etableres 

rundkjøringer med ett kjørefelt i tilfartene. Kapasiteten i rundkjøringene 

sammenlignes med kapasiteten i vikepliktregulerte kryss hvor svingefeltet i 

sideveiene er fjernet, som er en mer bilrestriktiv løsning. Rådmannen vil understreke 

at utredningen ikke svarer ut alle mulige utforminger av kryssene. Dette er 
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utfordrende med tanke på at begge de beskrevne løsningene har problematiske 

sider, som redegjort for under. Med tanke på at det fortsatt foreligger innsigelse 

knyttet til kryssløsningene, mener rådmannen at det bør jobbes videre med disse, før 

det opparbeides tiltak. Omregulering av kryssene selv etter vedtak av 

områdereguleringsplanen kan bli nødvendig. 

 

Utredningen viser at de vikepliktregulerte kryssene vil bli overbelastet i sideveiene 

dersom trafikken øker. En del av bilistene fra sideveiene vil antakelig finne seg andre 

reisemål, reisemidler eller reisetidspunkter i en slik situasjon, men det er også 

sannsynlighet for betydelig kødannelse. Nøyaktig hvor stor effekten av disse 

endringene blir, er ikke mulig å beregne. Også rundkjøringene vil bli overbelastet, 

men her vil sideveistrafikken få vesentlig bedre trafikkavvikling enn i de 

vikepliktregulerte kryssene. 

 

Fremkommelighet for buss på fv. 152 er beskrevet i kapittel 6 i utredningen. Beregnet 

forsinkelse for trafikken rett frem på fylkesveien er vist i tabellen nedenfor. Med 

vikepliktregulerte kryss er det beregnet en gjennomsnittlig forsinkelse på 0–3 

sekunder. Unntaket er ved ettermiddagsrush i krysset mot Brekkeveien, hvor 

forsinkelsen østover kan bli opp mot 97 sekunder. Årsaken er at kø i 

venstresvingefeltet på fylkesveien forplanter seg ut i kjørefeltet som skal rett frem. 

Bussrute 510 anses likevel å ha god fremkommelighet med vikepliktregulerte kryss. 

Med rundkjøringer antas bussfremkommeligheten å bli betydelig dårligere på 

fylkesveien, med forsinkelser opp mot 156 sekunder for vestgående trafikk i 

morgenrush. Størst forsinkelse er antatt for østgående trafikk i ettermiddagsrush, der 

det kan bli 536 sekunders forsinkelse i rundkjøring ved Brekkeveien, og 213 i 

rundkjøring ved Langbakken. 

 

 
Figur 4. Beregnet forsinkelse i kryss for busser som kjører på fv. 152. Beregningene er basert på en antakelse om 

at all utbygging i Ås sentralområde vil gi en trafikkøkning på 670 kjt/t i morgenrush, og 940 kjt/t i 
ettermiddagsrush. 

 

Kapasiteten i krysset fv. 152/Hogstvetveien er beregnet i en egen trafikkanalyse for 

Dyster-Eldor II. Også her konkluderes det med at sideveien vil bli sterkt overbelastet 

med dagens kryssløsning. Rapporten vurderer at en rundkjøring kan gi god 

trafikkavvikling for alle tilfartene, men dette forutsetter en arealkrevende løsning med 

ekstra svingefelt i alle tilfartene. Det er ikke gjennomført trafikkberegninger for 

løsningen som er foreslått regulert i områdeplanen, som er en mindre arealkrevende 

rundkjøring. 
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Rådmannen mener at kommunen bør være restriktiv med å opparbeide rundkjøringer 

på fylkesveien, av hensyn til fremkommeligheten for busstrafikken. Særlig vurderes 

det at rundkjøringen i krysset mot Brekkeveien vil kunne skape store forsinkelser. I 

plankartet er det avsatt areal til rundkjøring i henhold til HTMs vedtak ved 

førstegangsbehandling, men rådmannen vil som utgangspunkt anbefale at dagens 

kryssløsning opprettholdes. For å bedre bussfremkommeligheten ved dagens 

løsning, kan det vurderes å forlenge venstresvingefeltet vest for krysset, slik at denne 

trafikken skaper mindre forsinkelser for trafikken rett frem. 

 

Dersom det skal etableres rundkjøringer, mener rådmannen at det er ønskelig å 

redusere arealomfanget så mye som mulig. Rundkjøringene er derfor foreslått 

regulert med en diameter på 30 m, som er samme dimensjon som rundkjøringen i 

Sentralkrysset. Det vurderes som særlig viktig å begrense arealomfanget i kryssene 

mot Langbakken og Hogstvetveien, hvor det vil forekomme konflikter med både 

foreslått og eksisterende bebyggelse, og hvor det planlegges nye gang- og 

sykkeltraséer. For krysset Fv. 152/Langbakken er det vurdert at 30 meter vil være 

hensiktsmessig for at tilgangen til bussterminalen ikke i vesentlig grad går utover 

utviklingsmuligheter i arealet. Rådmannen vil som følge anbefale at rundkjøringer i 

dette omfanget legges til grunn for utformingen av de øvrige kryssene, slik at det er 

samsvar mellom alle rundkjøringer i sentrumsområdet inklusive rundkjøringen i 

sentralkrysset. Rådmannen mener at løsningen som nå foreslås regulert vil ha få 

negative konsekvenser for omkringliggende arealbruk i disse kryssene.  

 

Diameter på rundkjøringene i planforslaget er mindre enn det Statens vegvesen 

forventer i sin høringsuttalelse. I en eventuell mekling om innsigelsen, må kommunen 

komme til enighet med vegvesenet om valg av kryssløsninger og arealbehov. 

Kravene fra Statens vegvesen, og særskilte problemstillinger for hvert av kryssene, 

er oppsummert under.    

 

SKV12: Fv. 152/Brekkeveien/Raveien  

Statens vegvesen har i sin høringsuttalelse stilt krav om minimum 32 meter diameter, 

dersom rundkjøring skal etableres. Vegvesenet er videre svært kritiske til en 

påkobling mellom Raveien og rundkjøringen, som de mener vil bli en dårlig løsning 

for fotgjengere i sentrumsområdet. De mener det ikke er naturlig å tillate en avkjørsel 

fra noen få boligfelt, mot en såpass viktig fylkesvei som Fv. 152.  

 

Rådmannen stiller seg bak vegvesenets vurdering, og vil ikke anbefale at løsningen 

videreføres. Som vist i Prinsippskisse om senkning av Raveien (vedlegg 8) vil en 

senkning av Raveien skape en dyp skjæring som vil dele gaterommet langs Raveien 

i to. Fotgjengere som skal krysse fylkesveien på dagens gangbro vil måtte bevege 

seg på et fortau 3 meter høyere i landskapet enn biltrafikken, og det vil ikke være 

mulig å krysse Raveien for fotgjengere i nordenden. Tiltaket vurderes å vesentlig 

forringe forhold for fotgjengere og syklister i Åskvartalet, Europankvartalet, mellom 

Kaja og Ås sentrum, og i sentrumsområdet for øvrig. I tillegg vil trafikk i krysset både 
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være synlig og hørbart fra foreslått torg ST2 og sentrum for øvrig, og dermed bidra til 

å forringe oppholdskvaliteter i sentrum. 

 

Figur 5. Snitt av nedsenket Raveien 

Det kan heller ikke regnes med bidrag fra grunneierne på felt BS10/BS4 til etablering 

av denne påkoblingen, da påkoblingen ikke kan anses som nødvendig for utviklingen 

av feltet. Det er rimelig å anta at kostnadene i all hovedsak vil tilfalle kommunen. 

Kostanden for etablering av rundkjøringen er beregnet til å være mellom 7 og 16 mill. 

kr. eks. mva. Kostnad for senkning av Raveien kommer i tillegg, men er ikke 

beregnet. 

 

Rådmannen anbefaler derfor tidligere foreslått løsning med ny tverrvei som gatetun 

gjennom Europankvartalet syd for Raveien 9. Denne løsningen gir også best 

forutsetninger for at Rådhusplassen kan videreutvikles uten gjennomfartstrafikk. Nytt 

skisseprosjekt for «Europankvartalet» viser at en slik løsning kan innarbeides uten at 

det gir vesentlige uheldige virkninger for utformingen av kvartalet. Gatetunet er 

foreslått med 9 meter bredde, som vil gi gode forhold både for bilister, gående og 

syklister, samt handel/opphold. 

 

SKV14: Fv. 152/Langbakken/ny bussterminal  

Statens vegvesen har i sin høringsuttalelse stilt krav om minimum 32 m diameter, 

dersom rundkjøring skal etableres. Vegvesenet mener i utgangspunktet at det er et 

godt grep å legge en ny kollektivterminal i umiddelbar nærhet til togstasjonen, men 

savner en nærmere utredning og mer detaljerte tegninger før de vil godkjenne 

løsningen.  

 

Rådmannen har tidligere redegjort for at en ny bussterminal på trekanttomta 

forutsetter etablering av rundkjøring eller lyskryss. Rådmannen mener at den 

foreslåtte rundkjøringen, med 30 meter diameter, er en akseptabel løsning dersom 

bussterminalen skal etableres. Løsningen har noe større arealbeslag enn et 
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vikepliktregulert kryss, men er redusert i størrelse etter førstegangsbehandling, og 

kommer ikke i direkte konflikt med foreslåtte gang- og sykkeltraséer. Trafikkmessig vil 

en slik utforming kreve at det er noe overkjørbart areal i trafikkøyene, for at bussen 

skal klare svingene.  

 

Rådmannen mener en flytting av bussterminalen vil være gunstig for 

stasjonsområdet, som bør utvikles for opphold, byliv og møteplasser. Flyttingen vil 

bidra til å gi et mer samlet knutepunkt, men vil ha liten nytte for bussrute 510, som 

bør ha mer effektive stoppesteder langs veibanen. Rådmannen bemerker derfor at 

kostnadene for å etablere bussterminalen er høye, sett opp mot nytten. Samlet 

kostnad for ny rundkjøring, flytting av holdeplasser vestover, og ny bussterminal er 

vurdert til mellom 21 og 51 mill. kr. eks. mva. Bussterminalen vil trolig måtte 

finansieres av det offentlige, mens det vil være muligheter for å innhente 

utbyggerbidrag til deler av kostnaden for opparbeiding av rundkjøringen.  

 

 
Figur 6. Skisse av regulert bussterminal. Rundkjøringen har en diameter på 30 meter. 

 

SKV15: Fv. 152/Hogstvetveien 

Statens vegvesen mener det bør avsettes nok areal til å kunne etablere ekstra 

svingefelt i rundkjøringen, både fra vest og fra syd, dersom det skulle oppstå behov 

for dette i fremtiden. Dette krever at det avsettes en diameter på 45 meter. De peker 

på fremtidig trafikk fra Dyster Eldor II som utløsende for dette behovet, i tillegg til 

trafikk fra områdene vest for jernbanen, dersom det i fremtiden etableres en ny 

jernbanekryssing syd for sentrum slik planforslaget til offentlig ettersyn la opp til.  

Rådmannen mener at en rundkjøring med dimensjonene som vegvesenet beskriver, 

vil innebære en rekke negative konsekvenser. Regulert gangfelt over fylkesveien 

vest for rundkjøringen vil måtte fjernes, mens gangfeltet øst for rundkjøringen må 

flyttes omlag 40 m østover, for å unngå å krysse tre felt. Dette vurderes å vesentlig 

forringe forholdene for fotgjengere i sentrumsområdet. En rundkjøring med 45 m 
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diameter, vil også kreve at menighetshuset i Johan K. Skanckes vei 7 må rives. Det 

kan alternativt vurderes å flytte rundkjøringen lenger mot syd, som vil gi en mindre 

gunstig trasé for gående og syklende langs fylkesveien, og ta et noe større areal av 

dyrka mark og skoletomten. 

Rådmannen mener det ikke er akseptabelt å regulere en rundkjøring i dette 

omfanget. Løsningen som etterspørres av vegvesenet har et stort arealbeslag, og 

vurderes å legge til rette for en betydelig økt biltrafikk. Rådmannen mener også at 

areal til ny bro over jernbanen bør tas ut av planen, slik at Hogstvetveien ikke får 

status som fremtidig hovedvei for trafikk vest for jernbanen. Dette er redegjort for 

som et eget punkt.  

 

Brekkeveien og Askeveien 

Områdeplanen ble sendt på høring med to alternative plankart. I det alternative 

plankartet ble Brekkeveien regulert som sykkelgate fra Ås stasjon frem til dagens 

rundkjøring mot Askeveien, og en ny bilvei ble regulert langs jernbanen syd for Ås 

stasjon. På tross av at alternativet med flytting av Brekkeveien vil kunne gi flere 

positive virkninger i sentrumsområdet, vil rådmannen ikke anbefale at denne 

løsningen legges til grunn. Som redegjort for tidligere, vil en ny vei langs jernbanen 

være i konflikt med jernbanens byggegrenser, og det er derfor en risiko for at 

biltrafikken må tilbakeføres til dagens trasé på et senere tidspunkt. Løsningen i det 

alternative plankartet er beregnet til å koste mellom 19-43 mill. kr. mer enn 

hovedalternativet, og er ikke ønsket av grunneierne langs den foreslåtte trasèen. 

 

Grunneierne på Brekkeveien 12 og 14, felt BS9, og grunneier Ås Utviklingsselskap 

ANS på felt BKB2, B17, G14 og G17, har uttalt seg om saken. De mener dagens 

trasé gir best muligheter for å oppnå gode byggevolumer og støyforhold på tomtene 

mellom dagens Brekkeveien og jernbanen. De er bekymret for at omlegging av 

Brekkeveien vil føre til høye felleskostnader, og mener at de foreslåtte tverrveiene vil 

være arealkrevende og bryte opp byromsstrukturen. De mener også at Brekkeveien 

utelukkende som gang- og sykkelåre kan gjøre det vanskelig å etablere 

næringsaktivitet langs veien.  

 

Det er kommet noen innspill som tar til orde for flytting av Brekkeveien, bl.a. fra flere 

beboere langs Moerveien. Rådmannen mener likevel at det ikke foreligger 

argumenter som er tungtveiende nok til å anbefale flytting av veien, når dette går på 

tvers av grunneiernes ønsker, medfører økte kostnader og kan komplisere 

gjennomføringen av planen. 

 

Fra Grunneier Ås Utviklingsselskap ANS er det kommet innspill om at 

planbestemmelsene bør åpne for en mulig omlegging av Askeveien i detaljplan, slik 

at utbyggingstomtene kan utvikles på best mulig måte. Rådmannen mener dette 

ønsket bør imøtekommes, og særegen bestemmelse om dette punktet er innarbeidet 

i reguleringsbestemmelsene. 
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Arealer til ny bro over jernbanen på Moer 

I høringsutkastet til planforslaget ble det avsatt arealer til en fremtidig bro over 

jernbanen på Moer, gjennom fastsatte byggegrenser. Grunneier Ås Utviklingsselskap 

ANS påpeker at disse byggegrensene til ny bro er for snevre til å dekke det reelle 

arealbehovet, når veilovens krav til byggegrenser fra vei medregnes. Dette medfører 

at byggegrensene enten må utvides eller tiltaket må fjernes.  

 

Grunneier påpeker at en slik begrensning vil redusere byggbarheten på eiendommen 

betydelig, og vil skape stor usikkerhet for ny, tilgrensende bebyggelse. Rådmannen 

er enig i dette, og anbefaler at areal til fremtidig bro utgår. Det vurderes at en 

fremtidig bro er lite realistisk, grunnet høye kostnader (mellom 68 og 158 mill. kr.), 

usikker finansiering, stort arealbeslag og store konsekvenser for omkringliggende 

bebyggelse med tanke på solforhold, sikt, støy o.l. Arealet legger unødvendig store 

begrensninger på hvordan eiendommen kan utvikles, og Rådmannen anbefaler at 

byggegrenser til eventuell bro tas ut av planen. Dette medfører at planen ikke løser 

spørsmålet om beredskap ved hendelser som gjør at dagens jernbaneundergang på 

fylkesveien ikke kan benyttes. Rådmannen mener at dersom det er aktuelt å etablere 

en ny jernbanekryssing av beredskapshensyn, bør dette gjøres som et eget 

planarbeid utenfor avgrensningen til områdeplanen, fortrinnsvis ved dagens 

undergang for gående syd for planområdet. 

 

Arealer til idrettsanlegg 

Flere idrettslag og foreninger peker i sine høringsinnspill på at det mangler arealer til 

anlegg for den organiserte idretten i Ås sentrum. Det forventes at befolkningsveksten 

i sentrumsområdet vil gi ytterligere knapphet på treningsfasiliteter. De foreslår derfor 

at det settes av nye arealer til idrettsanlegg i nærheten av Ås stadion, på feltene B1, 

B2, B3 eller BAA. Også Moerjordet nevnes som en mulig plassering.  

 

Rådmannen vurderer at planlagte nye flerbrukshaller i sentrumsområdet ved Rustad 

og Åsgård skoler samt Ås videregående skole vil bidra til at idrettstilbud i 

sentrumsområdet styrkes. I områdeplanen er det også stilt krav til områdelekeplasser 

av større utstrekning, hvor det kan etableres tilbud som ballspill og lignende. 

 

Rådmannen er imidlertid enig i at det kan være behov for flere sentrumsnære arealer 

til organiserte idrettsaktiviteter, også utendørs. Videre utvikling av Ås stadion, og 

arealer til eventuelle nye utendørs idrettsanlegg, bør vurderes i rullering av 

kommuneplanen hvor også arealer utenfor områdeplanens avgrensning kan 

vurderes. 

 

Etablering av snusirkel i Moerveien 

Én uttalelse peker på ønske om å tilrettelegge for vendehammer i enden av 

Moerveien i syd. Det pekes på at det kan være hensiktsmessig all den tid det hender 

tyngre trafikk kommer inn i gaten, og det antas det kan forventes mer dersom 
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områdene blir utviklet med høyere arealutnyttelse. Spørsmålet ble vurdert forutfor 

behandling av vei- og gateplan med teknisk-økonomisk utredning, hvor det ble 

vurdert ikke å være aktuelt med snusirkel eller vendehammer i sydenden av 

Moerveien. 

 

Dersom det likevel skal innarbeides mulighet for å snu trafikk i enden av Moerveien, 

mener rådmannen innarbeidelse av snusirkel vil være det foretrukne alternativet. En 

snusirkel vil gå på bekostning av utviklingsareal i byggeområdet B14, og rådmannen 

vurderer det først vil være aktuelt å opparbeide en slik løsning når byggeområdet 

eventuelt skal utvikles. 

 

Et forslag til snusirkel er vist i figur nedenunder.  

 
Figur 7. Anbefalt utforming av snusirkel i enden av Moerveien 

 

Øvrige mindre endringer 

Det er pekt på bekymring om foreslått etablering av fortau langs Langbakken for 

eiendommene i Langbakken 2 og 4, som i planforslaget ikke er pekt ut som et 

utviklingsområde. Fortau langs strekningen vil gå på bekostning av etablert garasje 

for Langbakken 4, og synes vanskelig å oppføre. Rådmannen mener fortau over 

disse eiendommene som følge godt kan utgå, ettersom det i alle tilfeller er behov for 

kryssing av veibanen noe lenger syd. Rådmannen vil imidlertid anbefale at fortau 

langs de øvrige utviklingsområdene opprettholdes for å sikre best mulig 

tilgjengelighet mellom nye og etablerte boligområder langs Langbakken.  

 

Bane NOR har pekt på ønske om at alt jernbaneareal samles til ett overordnet 

arealformål. Rådmannen anbefaler at ønsket imøtekommes og har innarbeidet dette i 
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forslaget. Dette innebærer at areal regulert til jernbane omfatter alt areal eid av Bane 

NOR, inkludert deler av arealene tidligere foreslått avsatt til bussterminal og 

grønnstruktur. I tillegg er det på Bane NORs oppfordring innført særegen 

bestemmelse om vurdering av jernbanestabilitet i krav om grunnundersøkelser med 

avbøtende tiltak for området underlagt hensynsone H310_1 ved Moerjordet. 

 

Langs grønnstruktur G2 er det innført bestemmelse om å etablere sikring av 

jernbaneareal med gjerde i inntil 1.8 meter i tråd med Bane NORs tekniske regelverk. 

 

For gang- og sykkelvei langs jernbanen både nord for og syd for dagens sentrum er 

arealformål anbefalt endret til kombinert arealformål samferdselsanlegg/teknisk 

infrastrukturtrasé. 

 

Videre er det innført krav om fremlagt helhetlig renovasjonsteknisk plan fordelt på 

delområder i bestemmelsene, og det er innført fellesbestemmelse om etablering av 

nettstasjoner ved detaljplanlegging av delområder. 

 

Endring av rekkefølgebestemmelser 

Det er gjort noen endringer i rekkefølgematrisen i foreslåtte reguleringsbestemmelser 

§ 2.2.1., som følge av reviderte vurderinger av nødvendigheten av tiltakene. Den 

viktigste endringen er at ingen delfelt får rekkefølgekrav som ligger på motsatt side 

av jernbanen. Nærmiljøpark G17 og fortau i Langbakken nord (utenfor planområdet) 

foreslås tatt ut. Sykkelveg med fortau langs Brekkeveien fra stasjonen til Askeveien, 

foreslås innført som rekkefølgekrav til feltene B9-B11, B18 og B5-B6, da det 

vurderes at disse også vil belaste Brekkeveien med trafikk. Det er også gjort mindre 

justeringer av feltbetegnelser som følge av endringer i plankartet. 

 

Rådmannen anbefaler at tidligere foreslått rekkefølgekrav for gang- og sykkelbro 

over Østfoldbanen nord for sentrum utgår. Tiltaket har vist seg å være teknisk 

krevende å håndtere, og er beregnet til å ha svært høye kostnader, mellom 94 og 

219 mill.kr. Det anses ikke som realistisk at kommunen eller utbyggere i planområdet 

kan bære en slik kostnad, og foreslåtte løsninger for overgangen vurderes å ha liten 

nytte sett opp mot både kostnad og praktiske virkninger for gangforbindelser i 

området. 

 

Rekkefølgematrisen danner grunnlag for en finansieringsmodell for felles 

infrastruktur, hvor kostnader for tiltakene skal fordeles mellom utbyggere, kommunen 

og andre offentlige aktører, basert på en vurdering av forholdsmessighet og 

nødvendighet. Finansieringsmodellen er under arbeid, og skal drøftes videre i møter 

mellom kommunen og utviklere i planområdet, før den behandles politisk i et senere 

møte. 
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Alternativer: 

I en områdeplan av dette omfanget vil det være naturligvis være mange 

problemstillinger uten entydige svar. Merknadene peker på flere problemstillinger og 

rådmannen har i innstillingen og utforming av revidert planforslag lagt til grunn 

anbefalinger for de mest fremtredende.  

Nedenfor er forslag til alternative innstillinger knyttet til disse problemstillingene. 

1) Det innarbeides hensynsoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for: 
a) Tandberg-gården med hage 
b) Eriksen-gården 
c) Sagaveien/Moerveien med uthevet linjetykkelse for 6 eneboliger langs 

Moerveien  
d) Menighetshuset i Johan Skanckes vei 7 

 
2) Kryssløsninger langs fylkesvei 152 skal etableres som kryss med vikeplikt for: 

a) Brekkeveien/fv.152 
b) Langbakken/fv. 152 
c) Hogstvetveien/fv. 152 

 
3) Det avsettes areal til bro for biltrafikk over Østfoldbanen ved Moerjordet, og 

samtidig avsettes areal til rundkjøring i krysset Hogstvetveien/fv. 152 med en 
diameter på 45 meter. 

 
4) Nytt byggeområde nord for Løkkeveien innarbeides i planforslaget som eget 

arealformål B15, med arealutnyttelse på 150 % BRA og med byggehøyder i 
opp mot 3 etasjer, som vist i figur 3. 
 

5) Byggeområdet BKB1 utgår fra planområdet, og omfang av et eventuelt 
byggeområde i området vurderes i rullering av kommuneplanens arealdel. 

 
6) Byggehøyder ved Brekkeveien 19 (Maxbo-tomta) settes til maksimalt 4 

etasjer, tilsvarende forslag sendt til offentlig ettersyn. 
 

7) Snusirkel i sydenden av Moerveien innarbeides i planforslaget, som vist i figur 
7.  

 
8) Avkjørsel fra Raveien til fylkesvei 152 innarbeides i forslaget, med tilhørende 

anlegg, som vist i figur 5. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Planforslaget til behandling er resultatet av en fire år lang planprosess. Det er 

gjennomført omfattende utredningsarbeid som danner kunnskapsgrunnlag for det 

som anbefales av veiløsninger, omfang av byggeområder, arealutnyttelse, 

grønnstruktur, m.m. Det er gjennom prosessen gjennomført bred medvirkning med 

politikere, lokalbefolkning og eiendomsutviklere. To viktige vedtak er fattet i 

kommunestyret i arbeid med fortettingsstrategi for sentrumsområdet, og for 

infrastrukturtiltak i vei- og gateplanen.  

 

Områdeplanen avklarer arealbruken i de mest sentrale områdene i Ås, og vurderes å 

gi kommunen et godt grunnlag til å vurdere videre arealutvikling både i 

sentrumsområdet og i tettstedet for øvrig i fremtidig planarbeid. Planen gir 

forutsigbarhet både for eiendomsutviklere og berørte naboer i delområdene, og 

kommunen har gode virkemidler for forvaltning gjennom fastsatt kvalitetsprogram, 

planens generelle reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, og avgrensning av 

aktuelle byggeområder.  

 

Planen er således vurdert å være et godt grunnlag som gir rammene for videre 

utvikling av Ås sentrum, og gir forutsigbare rammer for oppfølgende detaljregulering 

av delområder. Rådmannens konklusjon er at områdeplanen gir kommunen verktøy 

til å håndtere planinitiativ og forslag om detaljplaner i de sentrumsnære arealene i 

årene som kommer. 

 

Områdeplanen er til gjengjeld fortsatt beheftet med innsigelse fra Statens vegvesen 

knyttet til kryssløsninger langs fylkesvei 152. Vedtar kommunestyret planen med 

innsigelse fra Statens vegvesen vil de delene av planen som er beheftet med 

innsigelse ikke få rettsvirkning. Innsigelsen vil gjelde for kryssløsningene langs 

fylkesvei 152. De øvrige delene av områdeplanen vil imidlertid ha rettsvirkning. Valg 

av løsninger for kryssene er vurdert ikke å påvirke planforslaget for øvrig. 

 

Rådmannen anbefaler derfor at områdeplan for Ås sentralområde, med kart datert 

19.09.2019, bestemmelser datert 19.09.2019 og kvalitetsprogram datert 31.05.2019 

vedtas 

 

Kan vedtaket påklages? 

Ja 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-66/19 
R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/02831-56 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 60/19 10.10.2019 
2 Kommunestyret 66/19 23.10.2019 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-310 
Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m., med kart datert 9.9.2019 og 
bestemmelser datert 20.9.2019, med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6: 
Det tillates inntil 10% økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres for former for bildelings-samarbeid. 

2. Det legges blågrønn struktur i vest fra Lekeplass 2 sør til Søråsveien. 
3. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 9: 

Områdene skal være åpne for allmennheten. Det skal etableres 
sammenhengende nord-sørgående sti i grøntstrukturene vest i området. 

4. Bygg F reduseres til maksimalt 3 etasjer 
5. Bygg G reduseres til maksimalt 3 etasjer 
6. Kotehøyde for bygg A reduseres med 2 meter, fra 122 til 120 

 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Utsettelsesforslag: 
Planen tilbakesendes for videre bearbeiding der man finner betydelig bedre 
løsninger for bebyggelse mot grøntstruktur og eksisterende boliger i nordvest. 
Videre må grøntstruktur i vest videreføres fram til Søråsveien i sør. 

2. Reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6 endres til: 
Det kan opparbeides maksimum 1.0 parkeringsplasser […] 

3. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6: 
Det tillates inntil 10% økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres for former for bildelings-samarbeid. 

4. Det legges blågrønn struktur i vest fra Lekeplass 2 sør til Søråsveien. 
5. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 9: 

Områdene skal være åpne for allmennheten. Det skal etableres 
sammenhengende nord-sørgående sti i grøntstrukturene vest i området. 

 
Ragnar Joakim Nese (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6: 
Parkeringsdekning reduseres til 0.7 

2. Reguleringsbestemmelsene pkt. 6.6: 
Parkeringsdekning reduseres til 0.7 
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Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 
1. Bygg F reduseres til maksimalt 3 etasjer 
2. Bygg G reduseres til maksimalt 3 etasjer 
3. Kotehøyde for bygg A reduseres med 2 meter, fra 122 til 120 

 
Votering: 
SVs utsettelsesforslag ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV) 
 
MDGs forslag 1 ble nedstemt 8-1 (MDG). 
 
Reguleringsbestemmelser pkt. 5.6 i rådmannens innstilling ble tiltrådt 7-2 (MDG, SV) 
ved alternativ votering mot SVs forslag 2. 
 
Reguleringsbestemmelser pkt. 6.6 i rådmannens innstilling ble tiltrådt 8-1 (MDG) ved 
alternativ votering mot MDGs forslag 2. 
 
SVs forslag: 

3. ble enstemmig tiltrådt 
4. ble enstemmig tiltrådt 
5. ble enstemmig tiltrådt 

 
Aps forslag: 

1. ble tiltrådt 7-2 (H) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
2. ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
3. ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 

 
Rådmannens innstilling uten kulepunkt og med tiltrådte forslag ble tiltrådt 8-1 (MDG) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
Se øverst i saken. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-310 
Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m., med kart datert 9.9.2019 og 
bestemmelser datert 20.9.2019, med følgende endring: 
 

 Nordvest i byggeområdet BB tillattes byggehøyder for blokkbebyggelse i 
maksimum 4 etasjer, tilsvarende kote +123,8. 

 
 
Ås, 23.09.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef  
 teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, første gang     30.3.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, annen gang      1.11.2018 
Formannskapet         30.1.2019 
Offentlig ettersyn                4.4.2019-10.5.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, annen gang            10.10.2019 
Kommunestyret         
 
 
Vedlegg: 
1. R-310 Reguleringskart, datert 09.09.2019 
2. R-310 Reguleringsbestemmelser, datert 20.09.2019 
3. R-310 Planbeskrivelse, datert 09.09.2019 
4. R-310 Illustrasjonsplan, datert 19.08.2019 
5. R-310 Sol og skyggestudier, datert 16.08.2019 
6. R-310 Fjern- og nærvirkninger med metodebeskrivelse 
7. R-310 Skredfarevurdering, datert 16.07.2018 
8. R-310 ROS analyse, datert 04.01.2018 
9. R-310 Oppsummering av merknader ved offentlig ettersyn med kommentar, datert 
20.09.2019 
10. R-310 Saksutskrift - Formannskapet 30.01.2019 
11. R-310 Saksutskrift - Hovedutvalg for teknikk og miljø 01.11.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste  



Ås kommune 

Kommunestyret 23.10.2019  Side 45 av 145 

 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
 
Bakgrunn for planforslaget 
Forslagsstiller er Ås bygg og trelast AS som ønsker å utvikle næringsområdet i 
Brekkeveien 19 til boligformål gjennom omforming av et etablert næringsområde 
mellom Ekornveien og Brekkeveien sør for Ås sentrum. Et planforslag er utarbeidet 
av Shark arkitekter AS. Forslaget tilrettelegger for etablering av om lag 160 nye 
boliger i området. 
 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet utgjør et areal på ca. 20 daa mellom Ekornveien og Brekkeveien syd for 
Ås sentrum i boligområdet Søråsteigen. Planområdet avgrenses av Sagalund 
friområde i nord, Brekkeveien i øst, Sagalund barnehage i vest og Søråsveien i syd. 
Planområdet ligger ca. 900 meter fra Ås stasjon, og ca. 850 meter fra Åsgård skole 
og Søråsteigen barnehage. 
 
Området er i dag bebygd med næringsbebyggelse, og huser blant annet Maxbo 
trevareutsalg i den sydlige delen av næringsområdet. Eldre næringsbebyggelse 
knyttet til tiden da området var tatt i bruk som sagbruk er etablert i nord. Nordøst i 
planområdet i Brekkeveien 17b er det etablert en frittliggende enebolig. Eksisterende 
bebyggelse i området har et samlet fotavtrykk på ca. 3800 m². 
 
Dagens planstatus 
Planområdet omfattes av reguleringsplan R-18 for Søråsteigen (1976) som 
tilrettelegger området for blant annet næringsbebyggelse, boligbebyggelse, offentlig- 
eller privat tjenesteyting og friområde. Planforslaget erstatter reguleringsplanen for 
områdene som omfatter næringsbebyggelse, og delvis boligbebyggelse for 
eiendommen i Brekkeveien 17B. 
  
Arealene i planområdet er i gjeldende kommuneplan for Ås avsatt til kombinert 
bebyggelse og anlegg og boligbebyggelse. 
 
I områdereguleringsplan for Ås sentralområde er området foreslått som areal til 
boligbebyggelse. 
 
Vei og atkomst 
Planområdet har atkomst fra Brekkeveien som går langs planområdet i øst.  
 
Nærmiljø og landskap 
Boligområdet på Søråsteigen består i hovedsak av frittliggende eneboliger, enkelte 
flermannsboliger og et fåtall rekkehus. Området har et veletablert og stabilt bomiljø 
med en variert alderssammensetning og god opplevd trivsel. 
 
I nærheten av planområdet ligger Moer sykehjem, Sagalund barnehage samt 
Sagalund friområde og Burumskogen som benyttes som rekreasjonsområde av 
lokalbefolkningen. Rekreasjonsområdene har stor lokal verdi. 
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Natur og kulturminner 
Det er ingen registrerte truede artsforekomster i planområdet. Det er ikke 
gjennomført særegen kartlegging av området med tanke på naturmiljø. Tre 
kulturminner er kartlagt i nærområdet, og alle er gravminner fra jernalderen. 
Tilgrensende planområdet i nord, i Sagalund friområde, er det fire registrerte 
kulturminner av samme art. 
 
Forslagsstillers planbeskrivelse redegjør for planforslagets forhold til kulturminner, i 
kapittel 3.9, side 34. 
 
Planprosess 
Varsel om oppstart 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Østlandets Blad og på Ås kommunes 
hjemmesider 5.5.2017. Brev til naboer, organisasjoner og myndigheter med varsel 
om oppstart for planarbeidet ble sendt 26.4.2017. Ved varsel om igangsetting av 
planarbeidet ble det mottatt 13 høringsuttalelser. 
 
Tidligere behandlinger av saken 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet med forslag til planavgrensning ble 
behandlet som egen sak i Hovedutvalg for teknikk- og miljø, sak 22/17 30.3.2017. 
Dette ble gjort som følge av et politisk ønske om også å inkludere Sagalund 
barnehage og skogsområdet nord for barnehagen i planleggingen, for på den måten 
sikre helhetlig planlegging av hele området mellom Ekornveien og Brekkeveien. 
 
Reguleringsplanen ble behandlet første gang i HTM 1.11.2018, HTM-sak 76/18. I 
behandlingen vedtok hovedutvalget justerte byggehøyder, og at planforslaget skulle 
sendes til offentlig ettersyn med utbedrede illustrasjoner av nær- og fjernvirkning. 
 
Spørsmålet om utvidet planavgrensning ble forelagt Formannskapet i egen sak 
30.01.2019, F-sak 5/19. Det ble vedtatt ikke å utvide planavgrensningen, og 
opprettholde Sagalund barnehage som i dag.  
 
Planforslaget med vedtatte endringer var til offentlig ettersyn i perioden 4.4.2019 til 
10.5.2019. Kommunen har mottatt 16 merknader til forslaget. 
 
Mottatte høringsuttalelser og endringer i planforslaget 
Mottatte høringsuttalelser er oppsummert og kommentert enkeltvis i eget vedlegg, 
vedlegg 9. Merknadene er gjengitt nedenfor som en samlet oppsummering med 
gjennomgang av foreslåtte endringer i planforslaget. 
 
Samlet oppsummering av høringsuttalelser 
Mottatte høringsuttalelser gir utrykk for stor bekymring for at det tillates etablert for 
mange boliger i området, og det pekes på at forslaget ikke samsvarer med 
kommunens boligprogram ved forrige rullering av kommuneplan da området først ble 
foreslått som utviklingsområde. Dette er heller ikke samsvar med tanke på fordeling 
mellom andel leiligheter i blokkbebyggelse, og andel rekkehus.  
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Videre er det knyttet stor bekymring til foreslåtte byggehøyder for blokkbebyggelse, 
særlig med tanke på tilpasning til tilgrensende småhusbebyggelse mot vest og 
nordøst for planområdet, og mot friområdet Sagalund. 
 
Berørte naboer utrykker også bekymring for hvordan blokkbebyggelsen vil virke på 
området, særlig sett fra Ekornveien, friområdet Sagalund og øvrige deler av Ås 
sentrum. Videre er naboer bekymret for fjernvirkning dersom trær i Sagalund fjernes 
eller beskjæres. 
 
Konkrete tiltak for utbedring av grønnstrukturen etterspørres, og det er utrykt ønsker 
om å utvide grøntarealet langs planområdets vestre avgrensning.  
 
Flere peker på ønske om bedre illustrasjoner av tiltaket, herunder bedre illustrasjoner 
av nær- og fjernvirkninger, og det er bekymringer for økt trafikk og anleggstrafikk. 
Atkomst til området ønskes flyttet mot syd langs Brekkeveien fra planområdets 
nordøstre hjørne, og det oppleves som uheldig at avfallshåndtering er foreslått tett på 
tilgrensende bebyggelse. 
 
Av foreslåtte avbøtende tiltak gis det utrykk for bredere byggegrenser mot 
tilgrensende bebyggelse, og reduserte byggehøyder for blokkbebyggelsen. 
Byggegrenser er ønsket satt minst 10 meter fra eiendomsgrensen og byggehøyder 
er ønsket redusert til 3 etasjer for den foreslåtte blokkbebyggelsen vest i området. 
 
Blant de offentlige høringspartene er det kommentert behov for enkelte tekniske 
avklaringer. 
 
Akershus fylkeskommune har gjennomført befaring av området med Riksantikvaren, 
og fastsatt krav om arkeologisk utgraving av et automatisk fredet kulturminne som 
kan frigis, gravhaug med id 70038.  
 
Follo Ren har fastsatt behov for antall avfallsbrønner i området.  
 
Statens vegvesen ønsker at parkeringsdekning i området reduseres til maksimalt 1 
parkeringsplass per leilighet i blokkbebyggelse inklusive gjesteparkering, og 1,5 
plass per småhus inklusive gjesteparkeringsplasser. 
 
Endringer av planforslaget etter offentlig ettersyn 
Høringsuttalelsene gir utrykk for stor skepsis blant berørte naboer til særlig de 
foreslåtte byggehøydene i området, og en bekymring for virkning på nærmiljøet sett 
under ett. Det knyttes særlig bekymring til virkning for de nærmeste naboer i 
Ekornveien 44, 46 og Brekkeveien 17, samt fjernvirkning sett fra Ekornveien, og 
nærvirkning på friområdet Sagalund. 
 
Videre er bekymringer knyttet til økt trafikkproduksjon, og anleggstrafikk. Naboer i 
Brekkeveien 17 har også gitt utrykk for bekymring knyttet til planlagt atkomst og 
avfallshåndtering i nord-østre del av planområdet. 
 
Planforslaget er endret for delvis å imøtekomme merknadene. Det er innarbeidet 
grøntbelte avsatt som felles grønnstruktur langs planområdets vestre avgrensning i 



Ås kommune 

Kommunestyret 23.10.2019  Side 48 av 145 

 

en bredde på 4 meter, som samtidig øker byggegrensene fra områdets vestre 
avgrensning fra 4 til 8 meter.  
 
Nye fjern- og nærvirkningsillustrasjoner er produsert og kvalitetssikret i flere 
omganger for å forsikre at fjernvirkning fra Ekornveien og friområdet er korrekt 
illustrert. Fjernvirkningsillustrasjoner viser ingen endring i horisontlinjen sett fra 
Ekornveien, Sollihøgda eller Søråsjordet. 
 
Atkomst til både byggeområdet og til avfallshåndteringen er flyttet sydover, som vil 
virke mindre sjenerende for nabobebyggelsen. Atkomst er i tillegg delt, slik at det vil 
være atkomst til blokkbebyggelsen også fra tverrgående gatetun for å bedre fordele 
trafikkavviklingen i området. Gatetunet er redusert i utstrekning vest i området, hvor 
det er innarbeidet noe bredere grønnstruktur som buffer mellom ny og etablert 
bebyggelse. Gjennomgående gangvei/sti fra gatetunet til Ekornveien er opprettholdt.  
 
Øvrige kommentarer av teknisk art er innarbeidet i revidert planforslag. Dette 
omfatter noe nedjusterte parkeringsbestemmelser, ved at krav om 0,5 
parkeringsplasser for eventuelle sekundærboliger i området utgår og at 
bestemmelsene er angitt som maksimumsnorm. Automatisk fredet kulturminne som 
kan frigis er markert som bestemmelsesområde #1 i plankartet.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planområdet foreslås regulert til boligformål i form av blokkbebyggelse og rekkehus 
fordelt over tre byggeområder, hvor et område også åpner for etablering av 
næringsvirksomhet som del av foreslått blokkbebyggelse. Videre foreslås arealer 
regulert til felles lekeplasser og gatetun. Langsgående grønnstruktur er innarbeidet 
langs reguleringsplanens vestre avgrensning. Forslagsstillers planbeskrivelse 
redegjør for planforslaget, og er vedlagt i sin helhet. 
 
Forhold til overordnede planer og retningslinjer 
Området er i kommuneplan for Ås 2015-2027 disponert til kombinert bebyggelse og 
anlegg, næring/bolig, areal for offentlig eller privat tjenesteyting, boligbebyggelse og 
friområde. 
 
I områdereguleringsplan for Ås sentralområde er området avsatt som byggeområde 
for boligbebyggelse. 
 
Forslagstillers planbeskrivelse redegjør for planforslagets forhold til overordnede 
planer og retningslinjer i kapittel 1. 
 
Bebyggelse, utnyttelse og høyder 
Planforslaget legger til grunn et hovedgrep for etablering av variert boligbebyggelse i 
området ved at foreslått bebyggelse er organisert omkring to sentrale tun, som deles 
av en sentral tverrforbindelse for gående og syklende som også fungerer som 
atkomst til området. 
 
Arealformål for blokkbebyggelse er avsatt nord i planområdet, og areal for 
konsentrert småhusbebyggelse er avsatt i syd. Nordøst i planområdet langs 
Brekkeveien gir avsatt areal for blokkbebyggelse også mulighet til å etablere opp til 
600 m² næringsvirksomhet i form av kontor- eller tjenesteyting. 
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Maksimalt tillatt bebygd areal for hvert av byggeområdene er fastsatt som prosent 
bebygd areal (BYA). For byggeområder i nord avsatt til blokkbebyggelse foreslås 
maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) på 35 %. For området med konsentrert 
boligbebyggelse i syd foreslås 30 %. 
 
Bebyggelsens høyder reguleres gjennom presiseringer av tillatte høyder i 
reguleringsbestemmelsene, og byggehøyder er kotesatt i plankartet i ulike delfelter. 
For foreslått ny blokkbebyggelse nord i planområdet fastsetter plankart og 
bestemmelser bygningshøyder mellom 4 og 5 etasjer, og det er fastsatt 
bestemmelser om at øverste etasjer i byggene skal trekkes 2 meter tilbake fra vest. 
 
Forslag illustrasjonsplan for bebyggelsesplan er vist i planbeskrivelsens kapittel 3.1, 
side 21, og lagt ved som vedlegg 4. 
 
Trafikk og atkomst 
Forslaget legger opp til atkomst til området via Brekkeveien i øst. Det er foreslått to 
atkomster til området, én helt nordøst i området og én gjennom felles gatetun sentralt 
i planområdet. 
 
Planforslaget foreslår å holde planområdet fritt for gjennomgangstrafikk og streber 
etter å holde planområdet så bilfritt som mulig gjennom etablering av felles 
parkeringskjeller nord i området. 
 
Parkeringsdekning i området er foreslått til å være maksimum 1,3 parkeringsplasser 
per leilighet, inkludert gjesteparkeringsplasser, samt maksimum 1,5 
parkeringsplasser for konsentrert småhusbebyggelse. Ved full utnyttelse av området 
vil dette utgjøre om lag 175 parkeringsplasser innenfor planområdet. Planforslaget 
legger videre til rette for to sykkelparkeringsplasser per boenhet. 
 
Det er foretatt antagelser om forventet trafikk som følge av forslaget. Forslagsstiller 
mener det vil medføre en trafikk på om lag 741 bilreiser i døgnet, inkludert 
yrkestrafikk. Det er ikke gjennomført særegen utredning av forventet 
turtallsproduksjon. 
 
Utomhusplan 
Forslagets mulige bebyggelse og uterom i området er vist i vedlagt illustrasjonsplan. 
Det stilles krav om at det må utarbeides bindende utomhusplan i hensiktsmessig 
målestokk til søknad om rammetillatelse. 
 
Grønnstruktur 
Det er avsatt grøntbelte i bredde på 4 meter langs planområdets vestre avgrensning. 
Grøntbeltet skal fungere som skjerming for etablert tilgrensende bebyggelse, og 
bidra til å styrke gjennomgående grønnstruktur som grenser til planområdet. Videre 
er det avsatt arealer til felles nærlekeplasser. Lekearealer er kartfestet i plankartet og 
gitt egne bestemmelser. 
 
Rådmannens vurdering av planforslaget 
Planforslaget vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel og forslag til 
områdereguleringsplan for sentralområdet.  
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Det foreslåtte hovedgrepet der området foreslås delt inn i to delområder med ulike 
bebyggelsestyper organisert omkring hvert sitt tun, med en allment tilgjengelig 
ferdselsforbindelse på tvers av området vurderes som et godt hovedgrep med 
potensiale for god arkitektonisk kvalitet for anlegget sett under ett.  
 
Bebyggelse med næringsdel forholder seg aktivt til Brekkeveien og gir anledning til å 
aktivere denne delen av veistrekningen med publikumsrettet virksomhet på 
fordelaktig måte. 
 
Tema som vurderes å være vesentlige i vurderingen av forslaget er gjennomgått 
enkeltvis nedenunder. 
 
Hovedgrep 
Planforslagets hovedgrep med allment tilgjengelig tverrforbindelse for gående og 
syklende, og to byggefelt med ulik bebyggelsestyper organisert omkring hvert sitt tun 
vurderes å ha godt potensiale for god arkitektonisk kvalitet for anlegget sett under ett.  
 
Selv om forslagets hovedgrep er vellykket, fremstår fortsatt blokkbebyggelse som 
erstatter etablert enebolig i Brekkeveien 17b som uheldig. Denne blokkbebyggelsen 
skaper dårlig sammenheng med øvrig småhusbebyggelse langs Brekkeveien, 
samtidig som blokkbebyggelse på eiendommen undergraver det foreslåtte konseptet 
om blokkbebyggelse nord i området organisert omkring et tun med felles lekeareal.  
 
Rådmannen mener fortsatt at blokkbebyggelse helt nordøst i området bør utgå, og 
anbefaler at eventuelle forslag om endret bebyggelsestype eller økt arealutnyttelse 
for denne eiendommen planlegges i sammenheng med de tre andre eneboligene 
langs Brekkeveien frem til krysset med Sagaveien. Hvorvidt planforslaget skal legge 
til rette for blokkbebyggelse nordøst i planområdet ble vurdert i behandling i HTM 
første gang, og rådmannen har ikke foreslått endringer på dette punktet. 
 
Utnyttelse og byggehøyder 
Foreslått arealutnyttelse av området er tilnærmet lik foreslått utnyttelse for området i 
planforslag for Ås sentralområde, behandlet første gang i HTM 22.5.2019. I forslag til 
områdereguleringsplan er det foreslått 80 %-BRA for byggeområdet. Dette utgjør om 
lag 16000 m² bebygd areal, og samsvarer med forslag til detaljreguleringsplan hvor 
foreslått ny bebyggelse utgjør om lag 14000 m². På det grunnlaget vurderer 
rådmannen foreslått utnyttelse i området som rimelig. 
 
Området er inndelt i 3 byggeområder, hvor av det i de to nordre byggeområdene 
tillattes etablert blokkbebyggelse. Områdene for blokkbebyggelse er videre finmasket 
gjennom bruk av byggegrenser med kotesatte byggehøyder. Innenfor byggeområdet 
med blokkbebyggelse tillates opp til 5 etasjer bebyggelse i nordvest og sentralt i 
området, og opp til 4 etasjer for bebyggelsen mot nordøst, øst og sydvest. 
 
Flere naboer bemerker at byggehøyder for blokkbebyggelse mot vest er foreslått i 
opp til 4 og 5 etasjer, som oppleves som svært høy bebyggelse tett på deres 
eiendommer i eneboliger som i områdeplan for Ås sentralområde ikke er pekt ut som 
utviklingsområder og hvor bebyggelsen skal holdes lav. 
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I det reviderte forslaget er de foreslåtte byggehøydene fra behandling av planen 
første gang opprettholdt, mens byggegrensen fra vest er økt i bredde opp til 8 meter 
for å imøtekomme merknader fra berørte naboer. 
 
Rådmannen vurderer økt byggegrense som et godt avbøtende tiltak for å begrense 
påvirkning på nabobebyggelsen, men at det er fortsatt uheldig med å tillate 
blokkbebyggelse i opp til 5 etasjer mot tilgrensende småhusbebyggelse vest i 
planforslaget. 
 
Rådmannen vil derfor anbefale at byggehøyder helt nordvest i planområdet 
reduseres til 4 etasjer. Dette vurderes å bidra til å redusere virkningen av 
blokkbebyggelsen for etablert bebyggelse i Ekornveien, og fra friområdet i nord.   
 
Sydvest i byggeområdet er det foreslått blokkbebyggelse i fire etasjer 17,5 meter fra 
etablert bebyggelse i Ekornveien 46. Rådmannen mener også dette er uheldig, og vil 
anbefale at det vurderes reduserte byggehøyder for delområdet ned til 3 etasjer. 
 

Når det gjelder byggehøyder for øvrig bebyggelse i området mener rådmannen 
fortsatt at byggehøyder i området ikke bør tillates å være høyere enn 4 etasjer, men 
tar HTMs vedtak ved førstegangsbehandling til etterretning. 
 
Uteoppholdsareal 
Det stilles krav om minimum 40 m² felles uteareal per bolig for blokkbebyggelse, 30 
m² for småhusbebyggelse, samt minimum 8 m² privat uteareal ved balkonger eller 
terrasser. Lekeareal som er kartfestet i reguleringskartet kan inngå i beregningen av 
uteoppholdsareal. Det stilles i reguleringsbestemmelsene krav om fremlagt 
utomhusplan for boligbebyggelsen ved rammesøknad. 
 

For byggeområdene B/K og BB skal uteoppholdsareal beregnes for de to områdene 
sett under ett. Rådmannen vurderer at dette er fornuftig all den tid de to 
byggeområdene utgjør et helhetlig tun, og inndelingen i to arealformål i hovedsak 
knytter seg til ønske om å spesifisere hvor i området det tillates etablert 
næringsvirksomhet ut mot Brekkeveien. 
 

Foreslåtte krav til uteoppholdsareal vurderes samlet sett som rimelig. 
 
Trafikk og parkering 
Forslaget legger opp til atkomst til planområdet via Brekkeveien både gjennom 
atkomst direkte fra Brekkeveien, eller via gatetun sentralt i området, til felles 
parkeringsanlegg under bakken. For rekkehusbebyggelsen er atkomst foreslått via 
det samme gatetunet til frem til hver boenhet i området.  
 

Foreslått atkomst for blokkbebyggelsen i øst er trukket noe syd sammenlignet med 
tidligere planforslag, for å virke mindre sjenerende på tilgrensende bebyggelse. 
 

Samlet sett vurderes foreslått atkomst til området via Brekkeveien og ved bruk av 
gatetun å være tilfredsstillende. 
 

Forslagets planbeskrivelse redegjør for forventet turtallsproduksjon som følge av 
forslaget på side 41. Selv om det er knyttet stor usikkerhet til metodikk for 
beregning av antatt trafikk ved forslag om ny bebyggelse, vurderer rådmannen disse 
antagelsene som beskjedne. Rådmannen vurderer likevel at antatt trafikkproduksjon 
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som følge av tiltaket ikke vil utgjøre et betydelig antall i ett så sentralt område. Det er 
videre fastsatt krav til opparbeidelse av utbedret infrastruktur mot Ås sentrum for 
gående- og syklende, som vil bidra til å øke fordelingen av reisemidler for daglige 
gjøremål i området. 
 
Grønnstruktur 
Det er innarbeidet ny grønnstruktur langs planområdets vestre avgrensning i bredde 
på 4 meter i det reviderte planforslaget. Grønnstrukturen kommer som tillegg til 
kommunalt eid grønnstruktur i Sagalund friområde, som ligger mellom den 
tilgrensende bebyggelsen i Ekornveien 42, 44 og 46 og de foreslåtte 
byggeområdene.  
 

Avsatt grønnstruktur i området vurderes som fordelaktig, og vil bidra til å styrke den 
langsgående grønne passasjen mellom Sagalund barnehage og friområdet nord for 
planområdet, samtidig som omfanget av grønnstruktur øker i området sett under ett. 
 

For tiltak som berører overvannshåndtering er det i forslaget stilt krav om bruk av 
blågrønn faktor, som foreslås å skulle oppnå en faktor på minst 0,75. Dette vurderes 
å være tilfredsstillende. Det er stilt krav om bruk av helhetlig VAO-rammeplan som 
også omfatter tiltak som berører ledningsnettet som vil bli aktuelt i 
området. Tiltak for ledningsnettet utenfor planområdet er fastsatt som rekkefølgekrav. 
 
Barn og unges interesser 
Rådmannen vurderer det som positivt at tilgang til friområder utenfor planområdet er 
ivaretatt for både beboere innenfor planområdet og utenfor, og at det etableres nye 
lekearealer sentralt i området med god tilgjengelighet. 
 
Rekkefølgekrav 
Rekkefølgekrav for området er vurdert opp mot foreslåtte rekkefølgekrav knyttet til 
byggeområdet som er avsatt som B18 i forslag til områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde. 
 

I områdeplanen er det vurdert at det for området er nødvendig med opparbeidelse av 
enkelte infrastrukturtiltak og utbedring av deler av vannledningsnettet. Kravene skal 
sikre opparbeidelse av tiltakene, og kan utløses gjennom forholdsmessige bidrag i 
tråd med områdeplanens foreslåtte finansieringsmodell, som realytelser, eller 
gjennom egen utbyggingsavtale.  
 

Tiltakene som er vurdert som nødvendige for bebyggelse i området omfatter: 

 Kryssutbedring i krysset Brekkeveien/fylkesvei 152 (SKV12) 

 Sykkelvei med fortau langs Brekkeveien fra stasjonen til Askeveien 
(SS7/SF7/SS8/SF8) 

 Sykkelvei med fortau langs Brekkeveien fra Askeveien til Søråsveien 
(SKV19/SF19/SS19) 

 Grøntområde med overvannsløsninger langs Østfoldbanen (G13/G14) 

 Områdelekeplass i områdeplanens felt BKB2 (#7) 

 Oppgradering av vannledning sentrum ved Esso, 147 meter 

 Oppgradering av vannledning sentrum/Ås stasjon, 253 meter 

 Oppgradering av vannledning Ås VGS, 291 meter 

 Oppgradering av vannledning Raveien, 162 meter 

 Oppgradering av vannledning Moerveien, 125 meter 
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 Åpning av Hogstvetbekken for økt kapasitet for overordnet 
overvannshåndtering i to parseller 

 

Rådmannen anbefaler at disse rekkefølgekravene inngår rekkefølgekravene i 
detaljreguleringsplanen, og har innarbeidet rekkefølgekravene i 
reguleringsbestemmelsenes punkt 10.2. 
 

I tillegg er det fastsatt rekkefølgebestemmelser for tilstrekkelig skole- og 
barnehagekapasitet, etablering av gatetun sentralt i området, tiltak for lokal 
overvannshåndtering, uterom og lekearealer. 
 
Øvrige endringer 
Byggegrense mot Brekkeveien er tilpasset forslag til områdeplan for sentralområdet. 
Forholdet til områdeplanen på dette punktet vurderes som avklart. 
 
Alternativer til innstillingen: 
 

 I felt BB tillattes byggehøyder for blokkbebyggelse nordvest i området i 
maksimum 5 etasjer, tilsvarende kote +125,6. 
 

 I felt BB tillattes byggehøyder for blokkbebyggelse sydvest i området i maksimum 
3 etasjer, tilsvarende kote +120,8. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Forslaget til reguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. er bearbeidet etter offentlig 
ettersyn, hvor flere berørte naboer peker på bekymring for uheldige virkninger av høy 
blokkbebyggelse i nærområdet.  
 

Det er innarbeidet enkelte avbøtende tiltak for å bedre tilpasse foreslått ny 
bebyggelse til etablert nabobebyggelse og øvrige omgivelser. Disse tiltakene er 
utvidet byggegrense, ny langsgående grønnstruktur, tilbaketrukne øvre etasjer, flyttet 
atkomstvei og avfallshåndtering, samt endret fordeling av biltrafikk. Plankartet er 
vesentlig forbedret med kotesatte høyder for delområder, og det er utarbeidet nye 
fjern- og nærvirkningsillustrasjoner.  
 

Rådmannen deler imidlertid bekymringer om virkning av for høy blokkbebyggelse, 
særlig for tilgrensende bebyggelse i vest, og anbefaler at enkelte byggehøyder 
reduseres i delområdet BB. 
 
Foreslått omfang av ny boligbebyggelse i området vurderes grunnleggende som 
positivt og i tråd med kommuneplanens arealdel, og rådmannen mener forslaget vil 
bidra til å øke boligtilbudet og mangfoldet av boligtilbud i sentrumsområdet på en god 
måte. Rekkefølgekrav som følger planen samsvarer med rekkefølgekrav fastsatt i 
forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 
 

Samlet sett vurderer rådmannen de foreslåtte endringene som gode, og vil anbefale 
at forslag til reguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. vedtas. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-67/19 
R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  18/03393-35 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 61/19 10.10.2019 
2 Kommunestyret 67/19 23.10.2019 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
Detaljreguleringsplan for Solberg Øst med plankartalternativ 2 datert 04.09.2019, 
reguleringsbestemmelser datert 11.09.2019 og planbeskrivelse datert 12.09.2019 
med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Tabell i reguleringsbestemmelsene pkt. 2.4 (Trafikk/parkering) tilbakeføres lik 
tabell i reguleringsbestemmelser fra høringsforslaget, datert 07.02.2019. 

2. Nytt punkt legges til reguleringsbestemmelsene med følgende formulering: 
«Før det gis igangsettingstillatelse skal nødvendig kapasitetsøkning på 
avløpsnettet mellom Grenseveien og Holstad være sikret opparbeidet.» 

3. Tak over sykkelparkering utgår. 
_____ 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Planen tilbakesendes for betydelig bearbeiding med sikte på å gi området en 
klar arkitektonisk og funksjonell stedsidentitet. 

 

Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 
1. Rådmannens plankartalternativ 2 
2. Tabell i reguleringsbestemmelsene pkt. 2.4 (Trafikk/parkering) tilbakeføres lik 

tabell i reguleringsbestemmelser fra høringsforslaget, datert 07.02.2019. 
 

Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
1. Nytt punkt legges til reguleringsbestemmelsene med følgende formulering: 

«Før det gis igangsettingstillatelse skal nødvendig kapasitetsøkning på 
avløpsnettet mellom Grenseveien og Holstad være sikret opparbeidet.» 

2. Tak over sykkelparkering utgår. 
 

Votering: 
SVs utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (MDG, SV) 
 

Aps forslag: 
1. ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
2. ble tiltrådt 6-3 (Sp, MDG, SV) 

 

Hs forslag: 
1. ble enstemmig tiltrådt 
2. ble tiltrådt 8-1 (MDG) 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
Se øverst i saken. 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
Detaljreguleringsplan for Solberg Øst med plankartalternativ 1 datert 04.09.2019, 
reguleringsbestemmelser datert 11.09.2019 og planbeskrivelse datert 12.09.2019. 
 
Ås, 19.09.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, første gang 1  06.12.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, første gang 2   11.04.2019 
Offentlig ettersyn         02.05.2019-21.06.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, andre gang  10.10.2019 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse, datert  12.09.19 
2. Plankartalternativ 1 - uten lekeplasser, datert 04.09.19 
3. Plankartalternativ 2 - med lekeplasser, datert 04.09.19 
4. Reguleringsbestemmelser, datert 11.09.19 
6. Notat Rambøll om plankart med lekeplasser, datert 04.09.2019 
5. Landskapsplan, datert 15.10.2018 
7. VA-rammeplan, datert 15.10.2018 
8. Forslag til miljøoppfølgingsplan, datert 09.05.2018 
9. Saksutskrift HTM 11.04.2019 
10. Saksutskrift HTM 06.12.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 ROS-analyse, datert 01.10.2018 

 Geotekniske vurderinger, datert 12.10.2018 

 Detaljplan for infrastruktur, datert 12.10.2018  

 3d visualisering av forprosjekt (fremgår i planbeskrivelsen)  

 Datasimulering av overvann (fremgår i VA-rammeplan)  

 Geoteknisk datarapport  

 Referat fra oppstartsmøte  

 Liste over adressater 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste  
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Saksutredning 
 
Sammendrag 
Planforslaget detaljregulerer seks av ni delområder omfattet av R-282 
Områdereguleringsplan for Solberg Øst, i tråd med forutsetningene i områdeplanen. 
Planforslaget utgjør om lag 80 dekar, og legger til rette for 4 byggeområder til 
boligformål og ett til kombinert formål bolig og næring, samt arealer avsatt til 
samferdsel og grønnstruktur. Om lag 680 nye boenheter fordelt på blokkbebyggelse 
og konsentrert småhusbebyggelse vil kunne bygges ut trinnvis.  
 
Forslag til reguleringsplan har ligget ute til offentlig ettersyn og har blitt justert etter 
innkomne merknader fra overordnende myndigheter og andre berørte parter.  
 
Planforslaget er utarbeidet av Rambøll på vegne av tiltakshaver Urbanium og Block 
Watne 
 
Fakta i saken 
Planforslaget er i stor grad i tråd med R-282 Områdereguleringsplan for Solberg Øst, 
med enkelte unntak. Mest fremtredende er en justering av trasé for hovedvei som 
åpner for et samlet større byggeområde for konsentrert småhusbebyggelse nordøst i 
planområde, og forslaget om å samle feltene for blokkbebyggelse til ett stort 
byggeområde sentralt i planområdet.   
 
Planforslaget åpner opp for 60,000 m2 BRA, som kan utgjøre om lag 680 nye 
boenheter. Forlaget åpner også opp for en nærbutikk i felt f_BKB nordvest i området 
på inntil 1250 m2 BRA i tråd med kommuneplanens bestemmelse §16.2.  
 
Det fremgår av saksprotokoll for behandling av planforslaget i HTM 11.04.2019 at:  
 
«Hovedutvalget avklarte med administrasjonen at grønne områder legges innpå 
kartet før planen legges ut til offentlig ettersyn og andregangbehandles.».  
 
Det ble tolket at «grønne områder» refererer til lekeplasser, med henvisning til et 
temakart i planbeskrivelsen s. 34. Planfaglig konsulent har således utarbeidet ett nytt 
plankart med kartfestede lekeplasser.  
 
Planforslaget fremlegges således med to alternative plankart; plankartalternativ 1 – 
uten lekeplasser (originalt plankart), og plankartalternativ 2 – med lekeplasser (nytt 
plankart). Forslagsstiller innstiller på plankartalternativ 1 – uten lekeplasser.  
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Figur 1 Plankart – alternativ 1 - uten kartfestede lekeplasser 

 
Figur 2 Plankart - alternativ 2 - med lekeplasser 
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Tidligere behandling av saken. 
Planen ble varslet oppstart 15.12.2019.  
 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet 06.12.2018 og sendt tilbake for videre 
bearbeiding og detaljering.  
 
Planforslaget ble igjen førstegangsbehandlet i møte 11.04.2019, og deretter lagt ut til 
offentlig ettersyn i perioden 02.05.2019-21.06.2019. Det ble mottatt 14 merknader 
som er gjengitt og kommentert nedenfor. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Bebyggelse og anlegg 
Planforslaget følger i stor grad føringene i områdeplanen, med enkelte unntak. 
Planforslagets største endring er å samle to av feltene avsatt til blokkbebyggelse til 
ett stort byggeområde sentralt i området. Blokkbebyggelsen vil bestå av korte og 
lengre lameller som legges langs med kotene.  To felt for konsentrert 
småhusbebyggelse er også samlet til et felles byggeområde nordøst i området som 
følge av dårlig grunnforhold sør for veien. For områdene avsatt til konsentrert 
småhusbebyggelse legger forslaget opp til en kombinasjon av rekkehus og 
leiligheter.  
 
I hht planforslagets bestemmelser stilles det krav til varierte bygningshøyder, spesielt 
for feltene avsatt til blokkbebyggelse. Dette er til dels for å kompensere for at 
detaljplanen samler to felt avsatt til blokkbebyggelsen til ett større felt som dermed 
uthuler områdeplanens intensjon om variasjon gjennom bebyggelsestypologi.  
 
Forslaget åpner også opp for en nærbutikk i felt f_BKB nordvest i området på inntil 
1250 m2 BRA i tråd med kommuneplanens bestemmelse §16.2. Nærbutikken får én 
høy etasje, og det tillates oppført boliger i inntil 3-4 etasjer over butikken.  
 
Planforslaget legger opp til 60,000 m2 BRA, som er tenkt å utgjøre om lag 680 nye 
bruksenheter.   
 
Fremkommelighet 
Hovedtrasé for vei i området er flyttet lenger sør i forhold til områdeplanen som følge 
av dårlig grunnforhold sørøst i planområdet. På bakgrunn av dette er to felt slått 
sammen til ett større byggeområde for konsentrert småhusbebyggelse (f_BKS2) nord 
for veien nordøst i planområdet. Denne justeringen åpner opp for et større 
sammenhengende grønnstrukturområde sør for veien.   
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Parkering 
Parkeringsnormen er strammet inn etter offentlig ettersyn. Denne tabellen viser 
gammel og ny parkeringsnorm.   
  

Gammel parkeringsnorm Forslag til justert parkeringsnorm 

  Bilparkering    Bil, maksimumskrav 

Blokk, 1-2 roms leilighet  Maks 1 plass per boenhet  1-roms leilighet/hybel Maks 0,5 plasser pr boenhet 

Blokk, 3 roms leilighet eller 
større  

Maks 1,75 plasser per boenhet  2-3 roms leiligheter Maks 1 plass pr boenhet 

Rekkehus/kjedet enebolig  Maks 2 plasser per boenhet  4-roms leilighet eller større Maks 1,5 plass pr boenhet 

Forretning  
Maks 4 plass per 100 m2, hvorav 
maks 12 plasser på terreng  

Forretning Maks 1 plass pr 100m2 

Besøksparkering  Maks 0,1 plasser per boenhet  Besøksparkering Maks 0,1 plass pr enhet 

Tabell 1 Gammel og justert parkeringsnorm i reguleringsbestemmelse § 2.4 

Gammel parkeringsnorm åpnet opp for 1105 parkeringsplasser. Justert 
parkeringsnorm åpner opp for 761 parkeringsplasser med antatte leilighetsstørrelser.  
 
Det legges opp til parkering i parkeringskjeller, med besøksparkering i 
parkeringskjeller eller på terreng. F_BKB åpner opp for kundeparkering på terreng 
eller i parkeringskjeller. Det legges opp til minst 5% tilrettelegging for 
forflytningshemmede, og minst 50% tilrettelegging for opplading av elbil.  
 
Grønnstruktur/uteoppholdsareal/lekeareal 
Planforslaget følger i hovedsak føringene for avsatt grønnstruktur i områdeplanen, 
inklusivt to sammenhengende grøntkorridorer i området; én langs grensen til Ski 
kommune, og én i forlengelse av etablert grøntkorridor gjennom boligområdet ved 
Tamburbakken. Det er i tillegg fastsatt vegetasjonsskjerm langs f_BKS1 og sør for 
delområde E i f_BBB1 mot Selvaags prosjekt Skifabrikken.   
 
Det settes av 40 m2 per boenhet til uteoppholdsarealer for alle boligfelter. 
Takterrasser over 15 m2 og balkonger kan medregnes som uteoppholdsareal. 
Plankartalternativ 2 – med lekeplasser – kartfester store deler av uteoppholdsarealer 
som nærlekeplasser.  
 
VAO 
Det er utarbeidet et forslag til VAO-rammeplan som viser løsninger for vannforsyning. 
Det skal ved søknad om rammetillatelse fremlegges detaljplan for VAO som viser 
løsninger for vannforsyning, inkludert eventuelt behov for omlegging av 
hovedledninger, spillvann- og overvannshåndtering. Det er fastsatt blågrønnfaktor 
0.8.  
 
Mottatte merknader ved offentlig ettersyn 
1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 20.06.2019 
Fylkesmannen forventer at planleggingen i Ås kommune legger til rette for 
bærekraftig utvikling av kompakte tettsteder rundt de viktigeste regionale 
knutepunktene, slik at arealforbruk og transportbehov reduseres og grunnlaget for 
kollektivtransport, sykkel og gang styrkes.  
 
Fylkesmannen skriver at planforslaget ikke er en del av Ås sentrum som i regional 
plan for areal og transport er et prioritert vekstområde og må derfor regnes inn i de 
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10% kommunen kan tillate utenfor vekstområdet. Fylkesmannen mener det er 
uheldig at kommunen tillater utbygging her før mer sentrumsnære områder er utnyttet 
til fortetting. Fylkesmannen ber kommunen vurdere planforslaget opp mot 
retningslinjene i regional plan for areal og transport.  
 
Fylkesmannen mener også det er uheldig at planforslaget ikke drøfter eller hensyntar 
ivaretakelsen av jordressurser.    
 

Rådmannens kommentar: 
Planforslaget er en oppfølging av områdereguleringsplan for Solberg Øst 
vedtatt i 14.12.2016, som er i tråd med kommuneplanens arealdel, vedtatt 
03.02.2016. Kommunen vurderer derfor at fylkesmannens innspill er vurdert i 
de foregående planprosessene.   
 
Arbeidet med områdeplanen fastslo at matjorda i området var sandholdig og 
tørkeutsatt, og derfor dårlig egnet for matproduksjon. Bevaring av eller 
gjenbruk av matjord ble ikke ansett som hensiktsmessig.  
 

2. Akershus Fylkeskommune 
AFK viser til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og mener at 
planområdets beliggenhet 2 km fra Ski sentrum er i utkanten av byggesonen og 
utenfor gangavstand. AFK mener det er uheldig at kommunen tillater utbygging i strid 
med målsettingen om å bygge innenfra og ut. For forhold som berører fylkesveier 
viser AFK til SSV sin merknad.  
 
Området er tidligere avklart i forbindelse med områdeplan for Solberg Øst når det 
gjelder potensial for funn av automatisk fredete kulturminner. Fylkesrådmannen ber 
om at man er oppmerksom på ukjente kulturminner i området.  
 

Rådmannens kommentar:  
Planforslaget er en oppfølging av områdereguleringsplan for Solberg Øst 
vedtatt i 2016, som er i tråd med kommuneplanens arealdel.  Kommunen 
mener derfor at AFKs merknad er blitt vurdert i de foregående 
planprosessene.  Øvrige punkter tas til orientering.  
 

3. Statens Vegvesen 
SVV ber om at frisikt målsettes og tas inn i planbestemmelsene. Adkomst til f_BKB 
må utformes etter dagens veinormaler, og det kan ikke tillates at lastebiler rygger ut 
på privat vei, Granheimtunet eller fortau.  
 
SVV er skeptiske til formålsendringen boligbebyggelse/blokkbebyggelse til kombinert 
formål bolig/forretning (f_BKB). SVV mener det kan få konsekvenser for 
trafikkmengden i krysset Nordbyveien og Granheimtunet.  
 
SVV er kritiske til forslagets parkeringsnorm som de mener er for romslig, især for 
f_BKB. SVV mener det er uheldig at det legges opp til en parkeringsnorm som vil 
bidra til økning i antall bilturer, spesielt for formålet forretning som er en av de mest 
trafikkgenererende formålene. For f_BKB mener SVV at makstallet burde reduseres 
fra 4 plasser per 100m2 til 1 plass per 100m2 forretningsareal. SVV viser til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin «Policy for parkeringsnormer som anbefaler 
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maks 12 plasser per 1000m2 BRA for forretningsformål. SVV mener også 
parkeringsnormer for Solberg Øst kan sammenlignes med parkeringsnormen for 
kommunedelplan Ski Øst. Ski kommune har svært restriktive parkeringsnormer for 
forretning på maksimalt 1 plass/100 m2 BRA. 
 

Rådmannens kommentar 
Rådmannen deler SVV sin vurdering av parkeringsnormen som for romslig, og 
har derfor redusert parkeringsdekningen som vist i tabell 1. 
Forretningsparkering er blant annet redusert til 1 plass pr 100 m2, iht. til SVV 
anbefaling. Justert parkeringsnorm reduserer totalantall parkeringsplasser fra 
1105 til 761. Rådmannen vurderer justert parkeringsnorm som en tilstrekkelig 
avveining mellom fleksibilitet og parkeringsrestriksjon.  
 
Krav til frisikt er lagt inn i plankartet og planbestemmelsene. Snumuligheter for 
lastebiler blir ivaretatt i detaljprosjekteringen.  
 

4. Hafslund Nett 

Hafslund Nett er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet deres innspill, og har 

ingen ytterligere kommentarer til planen.  

Rådmannens kommentar 

Tas til orientering 

 

5. Mattilsynet, mottatt 07.05.2019 
Mattilsynets merknad retter fokus på spredning av planteskadegjørere med jord og 
anleggsmaskiner. Alle må vise aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for utvikling 
eller spredning av planteskadegjørere. Bygge- og anleggsvirksomhet, 
grunnundersøkelser og lignende vil kunne medføre at jord, frø og planterester flyttes 
mellom eiendommer, enten i form av bortkjøring av overskuddsmasser eller som 
vedheng på maskiner og redskap.  Alle som er ansvarlig for eller utfører bygge- og 
anleggsvirksomhet har ansvar for å hindre at alvorlige planteskadegjørere og ugras 
spres fra en eiendom. Grundig rengjøring av maskiner og utstyr er et generelt og 
viktig tiltak for å hindre spredning av planteskadegjørere og floghavre. Ved å sikre at 
jord, frø og planterester er fjernet før flytting mellom eiendommer, hindres spredning 
av eventuell smitte.  
 

Rådmannens kommentar 
Rådmannen forutsetter at dette ivaretas av utførende entreprenør under 
byggesaken iht. gjeldende regelverk.  
 

6. Bane Nor, datert 08.05.2019 
Bane Nor har ingen merknader til planforslaget.  
 

Rådmannens kommentar 
Tas til orientering.   
 

7. Follo Brannvesen, datert 18.06.2019 
Follo Brannvesen IKS krever at tilgjengelighet for rednings- og slukkemannskap med 
nødvendig utstyr ivaretas i hele planområdet. Byggverk inntil 8 etasjer må ha 
tilgjengelighet for brannvesenets høyberedskap slik at alle etasjer og brannseksjoner 
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kan nås. Brannvesenet viser til TEK17 for krav til utganger fra branncelle, og krav til 
tilstrekkelig adgang til slokkevann og slokkevannskapasitet. 
 

Rådmannens kommentar 
Utomhusplan som leveres sammen med rammesøknad skal blant annet vise 
adkomst- og innsatsveier for brannvesenet. Rådmannen forutsetter at 
brannvesenets interesser er ivaretatt i planforslaget, og videre i 
detaljprosjekteringen.  
  

8. Follo Ren, datert 06.05.2019 
Follo Ren IKS viser til dimensjonene for avfall, og skriver at for 675 bruksenheter vil 
det være behov totalt 34 nedgravde avfallsbrønner, i tillegg til avfallsbrønner for 
glass- og metallemballasje. Follo Ren oppfordrer utbygger til å ta kontakt for å 
avklare løsninger for plassering av renovasjonspunkter.  
 

Rådmannens kommentar 
Utomhusplan som leveres sammen med rammesøknad skal blant annet vise 
løsninger for renovasjon og avfall. Rådmann forutsetter at kravene til Follo 
Ren ivaretas i detaljprosjekteringen.  
 

9. Oslo kommune, datert 03.07.2019 
Det er innhentet innspill til uttalelsen fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som er 
eier av en av naboeiendommene til planområdet.  
 
Oslo kommune viser til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og 
vurderer at planforslaget ikke er i samråd med planen ettersom det tillates utbygging 
over 2 km fra kollektivknutepunkt, samt at jordbruksarealer bygges ned. Når området 
imidlertid er angitt for utbygging i tråd med nylig vedtatt områderegulering blir det 
viktig å se omfanget av utbyggingen i sammenheng med retningslinje R3 i den 
regionale planen som viser til en forventning om at kommunen utarbeider et 
dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og arbeidsplassveksten i prioriterte vekstområder. 
 

Rådmannens kommentar 
Planforslaget er en oppfølging av områdereguleringsplan for Solberg Øst 
vedtatt i 2016, som er i tråd med kommuneplanens arealdel. Rådmannen 
vurderer derfor Oslos kommunes merknad som vurdert i den foregående 
planprosessen. Øvrige punkter tas til orientering.  
 

10. Gro Hemsen, datert 02.05.2019 
Gro Hemsen har mottatt planforslaget, men er verken nabo eller tomteeier til planen. 
Hun har derfor ingen interesser i planforslaget. 
 

Rådmannens kommentar 
Tas til orientering 
 

11. Ronny Solberg, datert 21.06.2019 
Ronny Solberg er beboer i Amunds vei 39 som grenser til f_BKS2 mot nord. Han 
mener forslaget åpner opp for altfor høy bebyggelse nær eksisterende 
småhusbebyggelse langs Amunds vei. Foreslåtte høyder vil føre til ruvende 
bebyggelse som vil skyggelegge og redusere bokvalitetene. 
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Han utrykker også bekymring for konsekvensene ny bebyggelse kan få for 
grunnforholdene. Eksisterende naboer har opplevd setningsskader og 
vanninntrenging som følge av dårlig grunnforhold i området.  
 
Ronny Solberg kommenterer også at planforslaget ikke legger opp til en 
vegetasjonsskjerm langs f_BKS2 som i f_BKS1. Ronny Solberg foreslår at forslaget 
reduserer byggehøydene i f_BKS2, eller flytter bebyggelsen lenger unna 
tomtegrensen, eller fastsetter vegetasjonsskjermen langs f_BKS2.  
 

Rådmannens kommentar 
Rådmannen er enig at det er uheldig at planforslaget ikke legger opp til en 
vegetasjonsskjerm langs f_BKS 2 som i f_BKS2. For å redusere eventuelle 
virkninger av ny bebyggelse mot eksisterende småhusbebyggelse langs 
Amunds vei er bestemmelsene justert slik at det i delområde C fastsattes 
maks 2 etasjer langs eiendomsgrensen mot Amunds vei 39-43. Dette vil gi en 
bedre nedtrapping mot nabobebyggelsen i Amunds vei. For å unngå ytterlige 
inndeling av delområde C er maks kotehøyde opprettholdt. Det er på 
tilsvarende måte fastsatt maks 2 etasjer langs tomtegrensen i delområde A. 
Dette er fastsatt i reguleringsbestemmelse § 3.1.1.  
 
Vedrørende spørsmål om grunnforhold vil dagens grunnvannsnivå bli forsøkt 
opprettholdt, og overflatevann vil bli ledet bort i åpne grøfter. Ved søknad om 
rammetillatelse skal det fremlegges en VAO-plan som skal vise løsninger for 
vann, avløp og overvann.  
 

12. Tor Greiner Stenersen, datert 25.06.2019 
Tor Greiner Stenersen, beboer i Amunds vei 43 stiller også spørsmål til hvorfor 
planen ikke fastsetter en vegetasjonsskjerm langs f_BKS2. Han mener planforslaget 
legger opp til altfor høy bebyggelse nær tomtegrensen. Tor Greiner Stenersen ber 
om at maks kotehøyde reduseres og at det fastsettes maks 2 etasjer på bebyggelsen 
nærmest tomtegrensen.  
 
Tor Grener Stenersen ber også utbygger vente med trefelling frem til faktisk 
utbygging. For tidlig skogfelling fører til overvannsproblemer og fare for trefall for 
gjenværende trær.  
 
Det stilles også spørsmål ved drift av turvei som går mellom grensen til Ås kommune 
og Ski kommune. Det forutsetter at tomten deres skjermes mot denne turstien, og at 
eventuelt verditap erstattes av den som er ansvarlig. Merknadsstiller bemerker også 
at deler av grøntkorridor langs hagen er myr, og vil være vanskelig å ferdes i.  
 

Rådmannens kommentar 
For byggehøyder langs tomtegrensen, vises det til rådmannens kommentar til 
Ronny Solberg.  
 
Vedrørende trefelling forutsetter rådmannen at utbygger har god dialog med 
naboer, og viser aktsomhet fram til og under utbygging av Solberg Øst.  
Drift av grønnstruktur, inklusivt turvei forbi f_BKS2 innenfor planens 
avgrensning vil være sameiets ansvar.  Rådmannen forutsetter at Ski 
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kommune og utbygger Solon Eiendom som arbeider med en 
Detaljreguleringsplan for Skogsnarveien har god dialog med omkringliggende 
naboer for å sikre gode løsninger på grønnstruktur og turveier.  
 

13. Thomas-Andre Sandvik, datert 21.06.2019 
Thomas-Andre Digre Sandvik, beboer i Amunds vei 41, utrykker bekymring for 
virkningene av ny bebyggelse på eiendommens solforhold. Han mener planforslaget 
legger opp for til altfor høy og ruvende bebyggelse altfor nærme tomtegrensen. Han 
viser til f_BKS1 som har vegetasjonsskjerm, men ikke f_BKS2.  
 
Han ønsker vegetasjonsskjerm fra f_BKS1 forlenget gjennom f_BKS2, samt maks 
kotehøyder for ny bebyggelse redusert.  
 
Det utrykkes også bekymring for framtidige setningsskader og vanninntrenging.  

 
Rådmannens kommentar 
Se rådmannens kommentar til Ronny Solberg.  
 

14. Skitunet Boligsameie, datert 04.06.2019 
Skitunet Boligsameiet mener byggehøydene bør reduseres slik at planforslaget 
harmonerer bedre med tilsvarende og nye prosjekter i denne delen av Ås kommune. 
Boligsameiet retter særlig fokus på f_BKB som vil ha maks gesims 170,5 meter, 2-5 
etasjer.  Etter sameiets vurdering vil byggehøydene forverre solforhold og utsyn mot 
øst. Sameiet mener det ikke bør tillates mer enn to etasjer over forretningsdelen – 
totalt fire etasjer.  
 

Rådmannens kommentar  
Rådmannen er enig i planforslaget samlet tilrettelegger for høy utnyttelse, men 
rådmannen vurderer at planforslaget ikke vil forringe solforhold og utsyn for 
naboer i Skitunet Boligsameiet.  Det er 70 meter fra f_BKB til nærmeste 
boligblokk i sameiet som er Granheimtunet 15. Sol/skygge-diagrammene i 
planbeskrivelsen viser at planlagts bebyggelse ikke vil ha en innvirkning på 
solforhold for bebyggelsen i Skitunet boligsameie.  

 
 
Endringer i planforslaget etter vedtak og offentlig ettersyn 
Etter vedtak i HTM 11.04.2019 og offentlig ettersyn er det gjort følgende endringer:  
 
Plankart 
Frisiktlinjer er tegnet inn på plankartet, iht. SVV merknad under offentlig ettersyn.   
 
Det er utarbeidet et alternativt plankart som kartfester flere grønne områder (se 
vedlegg 3) iht. saksprotokoll for behandling av planforslaget i HTM 11.04.2019 som 
stadfester følgende:  
 
«Hovedutvalget avklarte med administrasjonen at grønne områder legges inn på 

kartet før planen legges ut på offentlig ettersyn og andregangbehandles.».  
 
Denne endringen ble først foretatt etter offentlig ettersyn og høring.  
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Bestemmelser 
 
- Bestemmelse § 2.4: Parkeringsnorm for biler er justert etter anbefaling fra SVV: 
-   

Gammel parkeringsnorm Forslag til justert parkeringsnorm 

  Bilparkering    Bil, maksimumskrav 

Blokk, 1-2 roms leilighet  Maks 1 plass per boenhet  1-roms leilighet/hybel 
Maks 0,5 plasser pr 
boenhet 

Blokk, 3 roms leilighet 
eller større  

Maks 1,75 plasser per boenhet  2-3 roms leiligheter Maks 1 plass pr boenhet 

Rekkehus/kjedet enebolig  Maks 2 plasser per boenhet  4-roms leilighet eller større Maks 1,5 plass pr boenhet 

Forretning  
Maks 4 plass per 100 m2, hvorav 
maks 12 plasser på terreng  

Forretning Maks 1 plass pr 100m2 

Besøksparkering  Maks 0,1 plasser per boenhet  Besøksparkering Maks 0,1 plass pr enhet 

Tabell 2 Gammel og justert parkeringsnorm i reguleringsbestemmelse § 2.4 

- Bestemmelse § 2.12: Ny bestemmelse om krav til frisikt, iht. merknad fra SVV.  
- Bestemmelse § 3.1.1: Det er inntatt en setning for maks etasjetall for deler av felt 

f_BKS2 delområde C: «Høyde på boliger nærmest eksisterende boliger skal 
allikevel være maks 2 etasjer.». For delområde A spesifiseres bestemmelsen til å 
gjelde 2. etg med underetasje.  
 

Planbeskrivelse: 
Mindre justeringer som hensyntar overnevnte endringer.  
 
Vurdering 
Detaljreguleringsplan for Solberg Øst regulerer en betydelig andel boliger. 
 
Bebyggelse 
Rådmannen mener det kan aksepteres at avsatte byggeområder i områdeplanen kan 
slås sammen til større byggeområder. Dette må imidlertid ikke tilsidesette 
områdeplanens intensjon om variert bebyggelsesstruktur. Dette kan det  
kompenseres for ved å dele opp større felt i mindre delområder med ulike høyder 
eller ved nedtrapping av høyder og bebyggelsestypologi mot eksisterende 
bebyggelse i nord. Rådmannen mener dette er gode grep, men området kan 
fremdeles framstå som et stort og sammenhengende byggeområde for 
blokkbebyggelse. 
 
Tre naboer i Amunds vei 39-41-43 viser gjennom sine uttalelser at de er bekymret for 
at planforslaget legger opp til altfor høy bebyggelse altfor nær tomtene deres i 
f_BKS2. F_BKS2 legger opp til rekkehusbebyggelse i 2-3 etasjer langs 
nabobebyggelsen. Merknadsstillerne har foreslått flere endringer og det er å fastsette 
vegetasjonsskjerm langs f_BKS2, redusere byggehøyder og legge til rette for større 
avstand mellom ny bebyggelse og tomtegrensen. Rådmannen skjønner naboenes 
bekymring, og har i enighet med forslagsstiller inntatt en setning i 
reguleringsbestemmelse § 3.1.1 for delområde C som fastsetter at «høyder på 
boliger nærmest eksisterende boliger i nord skal allikevel være maks 2 etasjer». Det 
er også fastsatt 2 etg. + underetasje for delområde A. Terrenget i delområde A tilsier 
at det er fornuftig med en underetasje for de fleste rekkehusene. For å unngå ytterlig 
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inndeling i delområdene forblir kotehøydene på kartet uendret. Forslagstiller ønsker 
ikke å fastsette en vegetasjonsskjerm langs hele f_BKS2 fordi det vil føre til en kraftig 
reduksjon av antall boliger. Forslagsstiller mener det heller ikke er tilstrekkelig plass 
til å komprimere bebyggelsen med de planene som foreligger i henhold til 
reguleringskartet. Å flytte hele f_BKS2-feltet lenger sør er heller ikke ønskelig på 
grunn av dårlig grunnforhold og overvannshåndtering sørøst i planområdet.  
 
Rådmannen vurderer foreslått imøtekommelse som akseptabel, men er likevel 
usikker på om løsningen gir tilstrekkelig nedtrapping gitt terrengforholdene i området.  
 
Trafikk, parkering og framkommelighet 
Det er kort gåavstand til Nordbyveien som har god og høyfrekvent bussdekning, og 
det er kort sykkelavstand til Ski stasjon. Det åpnes opp for etablering av gang- og 
sykkelvei innenfor avsatt grønnstruktur f_GF3 mot Ski kommune, og det antas at 
tverrforbindelsene for gående og syklende til Ski stasjon blir bedre i framtiden når 
større pågående reguleringssaker i Ski kommune ferdigstilles. Dette inkluderer 
Nordre Finstad og Magasinparken Ski.  
 
Statens Vegvesen er kritisk til planforslagets parkeringsnorm som de mener er for 
romslig og oppmuntrende til bilbruk. SVV retter særlig kritikk til maks 4 plasser pr 100 
m2 for forretning, en parkeringsdekning som ikke samsvarer med målsettingen om 
f_BKB som nærbutikk for beboerne i området. Det fryktes at lett tilgang på 
kundeparkering vil øke bilbruken i området, særlig hvis kunder fra et større 
geografisk område begynner å handle i nærbutikken. Rådmannen deler SVVs 
vurdering, og har derfor i lag med forslagsstiller justert parkeringsnormen som vist i 
tabell 1.  
 
Rådmannen mener den justerte parkeringsnormen for bil er et akseptabelt 
kompromiss mellom trafikkrestriksjon og fleksibilitet. Parkeringsnormen åpner opp for 
at enkelte familier/personer kan eie mer enn én bil, og at det ikke blir knapphet på 
parkeringsplasser som kan føre til gateparkering. Færre parkeringsplasser for f_BKB 
vil også forsterke målet om at f_BKB som nærbutikk kun er et tilbud for beboerne i 
nærområdet.  
 
Plankart 
Plankartets detaljeringsgrad har vært et gjentagende tema i den politiske 
behandlingen av Solberg øst, og det er fra politisk side vært ønsket om et mer 
detaljert plankart. I behandling av planforslaget 11.04.2019 ba HTM om at grønne 
områder tas inn på kartet. Et mer detaljert plankart kan tydeliggjøre sammenhengen 
mellom bebyggelse og grønnstruktur. Planfaglig konsulent Rambøll har på bakgrunn 
av dette utarbeidet et alternativt plankart som kartfester flere grønne områder som 
nærlekeplasser (vedlegg 3). Rambøll har også utarbeidet et notat som redegjør for 
fordeler og ulemper med å kartfeste alle lekeplasser (vedlegg 6). Forslagsstiller 
mener det er mest hensiktsmessig at det vedtas et plankart uten at lekeplasser er 
kartfestet. 
 
Et plankart er juridisk bindende og må legges til grunn når utbygger skal 
detaljprosjektere. Rådmannen mener en detaljert kartfesting av lekeplasser kan gi 
uheldige konsekvenser i kommende detaljprosjekteringer. Det er enda ikke fastsatt 
eksakt hvor bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene, og det kan oppstå 
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behov for justeringer av bygg og anlegg (overvannshåndtering, sykkelparkering, 
bebyggelse, m.m.) i senere byggeprosesser som kan komme i konflikt med 
kartfestede lekeplasser, noe som igjen kan føre til behov for dispensasjoner. En 
kartfesting av lekeplasser før det foreligger en detaljert byggeplan med detaljert 
utomhusplan kan også bidra til dårlig kvalitet på lekeplassene, bl a lysforhold.   
 
Reguleringsbestemmelsene er også juridisk bindene og fastsetter krav til lekearealer, 
deriblant størrelse, kvalitet og avstand til bebyggelse. Rådmannen mener at 
omfanget av lekeplasser i tilstrekkelig grad er sikret gjennom disse bestemmelsene.  
Rådmannen mener derfor at plankartalternativ 1, uten lekeplasser gir den graden av 
fleksibilitet som trengs for å detaljprosjektere gode løsninger for både bebyggelse og 
lekeplasser og vil anbefale at kommunestyret vedtar dette kartalternativet.  
 
Alternativ innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
Detaljreguleringsplan for Solberg Øst med kart (plankartalternativ 2 med lekeplasser) 
datert 04.09.2019, reguleringsbestemmelser datert 11.09.2019 og planbeskrivelse 
datert 12.09.2019.  
 
Planbeskrivelse og bestemmelser justeres iht. plankartalternativ 2 med lekeplasser 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vurderer planforslaget som godt utarbeidet, i tråd med kommuneplanens 
areadel og områdeplan for Solberg Øst. Planforslaget er strammet opp noe siden 
høringen, for i å ivareta naboenes merknader og for å imøtekomme SVVs ønske om 
lavere parkeringsdekning. Rådmannen anbefaler at plankartalternativ 1, uten 
lekeplasser legges til grunn for vedtakelse for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i 
kommende detaljprosjekteringer. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at 
reguleringsplanen vedtas.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-68/19 
R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  17/02319-52 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 58/19 26.09.2019 
2 Kommunestyret 68/19 23.10.2019 
 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.09.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar kommunestyret 
detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole som vist på kart datert 21.02.2019 
og bestemmelser datert 03.09.2019 med følgende endring: 

 Reguleringsbestemmelsene pkt. 5.2.1 a) endres til: 
Bruk av vei fra Norderåstunet nordover i retning Eftashavna sikres for allmenn 
friluftsferdsel. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2019: 
Hovedutvalget sluttet seg enstemmig til vedtak i hovedutvalg for teknikk og miljø 
11.04.2019, sak 23/19, hvor Odd Rønningen (Sp) ble vurdert som habil i saken. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Det forventes at NMBU, i forbindelse med planbehandling av eksterne prosjekt 
på sin eiendom, avgir en offisiell vurdering av prosjektets betydning sett i 
forhold til universitetets langsiktige funksjoner og strategier. Herunder hvordan 
synergier mellom universitetet og den eksterne virksomhet skal sikres over tid. 
 

2. Reguleringsbestemmelsene pkt. 5.2.1 a) endres til: 
Bruk av vei fra Norderåstunet nordover i retning Eftashavna sikres for allmenn 
friluftsferdsel. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
SVs forslag 2 ble enstemmig tiltrådt. 
SVs forslag 1 ble nedstemt 6-3 (Sp, SV, V). 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar kommunestyret 
detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole som vist på kart datert 21.02.2019 
og bestemmelser datert 03.09.2019. 
 
Ås, 11.09.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg    09.04.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, første gang 11.04.2019 
Formannskapet første gang   24.04.2019 
Formannskapet andre gang   05.06.2019 
Offentlig ettersyn   12.06.2019 - 23.08.2019 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, annen gang 26.09.2019 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse, datert 11.09.2019 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 03.09.2019 
3. Plankart, datert 21.02.2019 
4. Illustrasjonsplan, datert 21.02.2019 
6. 3D-bilder, datert 29.03.2019 
5. ROS-analyse, datert 01.03.2019 
7. Snitttegninger, datert 26.02.2019 
8. Saksutskrift fra F-skapet 05.06.2019 
9. Saksutskrift fra HTM 11.04.2019 og F-skapet 24.04.2019 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
VA-notat rammeplan 
Geoteknisk rapport 
Naturmangfoldsrapport 
Alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn og høring 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslaget legger til rette for bygging av en førerhundskole på Norderås om lag 
2,4 km fra Ås stasjon.  
 
Et planforslag har ligget ute til offentlig ettersyn, og er blitt justert etter innkomne 
merknader fra overordnede myndigheter og andre berørte parter, samt etter 
behandling/vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 11.04.2019. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Øvre Romerike Prosjektering AS på vegne av Norges 
Blindeforbund. 
 
Fakta i saken: 
Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for oppføring av én 
sammenhengende bygning på 1222 m2 med tilhørende utearealer til kennel- og 
opplæringsvirksomhet av førerhunder i regi av Norges Blindeforbund.  
 
Planområdet er på NMBUs grunneiendom gnr. 41 bnr. 1, har adkomst fra 
Kongeveien, utgjør om lag 14 daa og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-A. 
Området består delvis av dyrket mark som i mange år vært brukt til 
forsøksvirksomhet i regi av NMBU. I dag ligger området brakk. 
 
Det redegjøres for planforslaget i vedlagte arealplankart, reguleringsbestemmelser 
og planbeskrivelse, samt illustrasjonsplan. 
  

 
Figur 3 Ortofoto av planområdet 
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Tidligere behandling av saken 
Forhåndsvarsel 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet med planavgrensning 09.05.2018. 
Planavgrensningen ble utvidet med varslingsbrev til berørte parter 30.11.2018.  
 
Behandling av HTM og formannskapet 1. gang 
Planforslaget ble behandlet i Klima- og miljøutvalg 09.04.2019, og HTM 11.04.2019 
med vedtak om å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn med forutsetning av at 
formannskapet vedtar å omdisponere 8,7 daa LNF-A i kommuneplanens areadel. 
Formannskapet vedtok i møte 24.04.2019 å sende planforslaget tilbake for å utrede 
alternativ plassering på ikke-dyrkbar mark eventuelt mindre verdifull dyrka mark.  
 
Behandling av formannskapet 2. gang 
Etter en ny lokasjonsvurdering vedtok Formannskapet i møte 05.06.2019 at de ikke 
motsetter seg planforslaget selv om det er i strid med LNF-A-formålet i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Offentlig ettersyn 
Planforslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 12.06–23.08.2019. Det ble 
mottatt syv merknader som er oppsummert og kommentert i denne saken.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
Plasseringsalternativer  
I arbeidet med planforslaget er åtte ulike lokasjoner vurdert. 1) i Hurdal, 2) 
Kjerringjordet, 3) Årungen sør, 4) Norderås nord, 5) Norderås-tunet, 6) Syverud, 7) 
Eftashagen og 8) Slørstad. For Norges Blindeforbund er nærhet til veterinærmiljøet 
på NMBU en viktig premiss for videreføring av eksisterende avlssamarbeid.  
 
Det er vurdert at Norderås nord-lokasjonen gir minst konflikt på forhold som berører 
beitevirksomhet, kulturminner og forskningsvirksomhet i regi av NMBU. Imidlertid vil 
denne lokasjonen betinge at om lag 8,4 daa med arealformål LNF-A i 
kommuneplanens arealdel omdisponeres til offentlig/privat tjenesteyting, og om lag 
7,4 daa matjord bygges ned. 
 
Alternativene er nærmeste beskrevet og redegjort for i planbeskrivelsen s. 34-40.  
 
Bebyggelse 
Forslaget legger opp til én sammenhengende bygning på om lag 1220 kvm på én 
etasje. Bygningen får flatt tak med etasjehøyde på 4,6 meter og oppstikkende plan 2 
for teknisk anlegg. Forslaget legger opp til maks utnyttelsesgrad BYA på 40% 
 
Bebyggelsen plasseres på søndre del av planområdet. Det stilles krav til materialbruk 
av høy kvalitet som er tilpasset landskapet og omgivelsene.  
 
Vei og trafikk 
Planområdet har adkomst fra Kongeveien via gruset vei. Planforslaget legger opp til 
30 parkeringsplasser i planområdet. Førerhundskolen forventes å generere trafikk på 
om lag 15 biler per døgn, og opp til 20-25 biler på dager med fôrvertkurs. 
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Det er ikke gang- og sykkelvei langs Kongeveien opp til planområdet, og nærmeste 
bussholdeplass er 1,9 km unna, ved NMBU/Meierikrysset. Tiltaket forventes å bli 
bilbasert.   
 
Kulturlandskap og landbruk 
Planområdet inngår i et større kulturlandskap med en blanding av aktiv åker- og 
beitebruk. Planområdet grenser inntil hensynssone for bevaring av kulturmiljø i 
gjeldende kommuneplan (H570_2 Bevaring kulturmiljø)  
 
Planområdet omfatter ca. 7,4 daa med fulldyrka jord som ikke er i drift (ligger i brakk). 
Reguleringsbestemmelsen § 4.5 fastsetter krav om bevaring av matjord.  
 
Bebyggelsen planlegges plassert lavt i terrenget. Grønnstruktur mot nordvest og sør, 
samt voll på østsiden av planområdet, er virkemidler som vil skjerme 
kulturlandskapet.   
 
Naturmangfold 
Kartlegging av naturtyper avdekker én rødlisteart – alm - i kantsonen av 
planområdet. Denne båndlegges med hensynssone «bevaring av naturmiljø» med 
tilhørende bestemmelse. Det ble også registrert fem fremmede arter innenfor 
planområdet. Det stille krav til håndtering av fremmede arter i 
reguleringsbestemmelsene.  
 
VAO 
Det er fastsatt en rekkefølgebestemmelse om godkjenning av VAO-rammeplan før 
det gis rammetillatelse. Rammeplan skal redegjøre for behov for endringer av vann- 
og avløpsnettet, behov for tiltak utenfor planområdet og tiltak for 
overvannshåndtering i området. Det er krav om at hundeavfall/-avrenning ivaretas i 
eget lukket system.  
 
Mottatte merknader ved offentlig ettersyn 
1. Fylkesmannen i Oslo og Viken – 04.08.2019 
Fylkesmannen har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn 
innenfor deres ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har de ingen 
konkrete merknader til planforslaget.  
 

Rådmannens kommentar: 
Tas til orientering 
 

2. Akershus Fylkeskommune (AFK) – 09.07.2019 
AFK viser til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og til Statens 
Vegvesen for forhold som gjelder fylkesvei.  
 
Området er tidligere avklart i forhold til potensial for funn av automatisk fredete 
kulturminner, og det er ingen kjente funn i planområdet. AFK gjør oppmerksom på at 
det kan være ukjente fornminner i området.  
 
AFK minner om krav til arkeologisk registrering dersom det blir aktuelt å etablere ny 
kompostplass.  
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AFK har vurdert tiltakets virkning på kulturlandskapet, og vurderer at plassering og 
utforming av bebyggelse gjennom kart og bestemmelser viser hensyn. Planforslaget 
vil etter AFKs vurdering ikke i vesentlig grad tilsidesette nasjonale eller regionale 
kulturminnehensyn.  
 

Rådmannens kommentar 
Forslagsstiller har avklart forhold rundt kompostlager med grunneier NMBU og 
Fylkeskommunen. Øvrige punkter tas til orientering.  

 
3. Statens Vegvesen – 09.07.2019  
Statens Vegvesen har ingen konkrete merknader til planforslaget basert på 
oversendt informasjon.  
 

Rådmannens kommentar 
Tas til orientering 
 

4. Hafslund Nett– 13.08.2019 
Hafslund Nett viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart, og 
kommenterer at de er tilfreds med at forslagstiller har imøtekommet deres innspill, og 
har derfor ingen ytterligere bemerkninger til planen.  
 

Rådmannens kommentar 
Tas til orientering 
 

5. Follo Brannvesen IKS – 10.06.2019 
Follo Brannvesen IKS forutsetter at tilgjengelighet for Follo Brannvesens rednings- 
og slukkemannskap med nødvendig utstyr blir ivaretatt i hele planområdet, og 
vedlegger gjeldende retningslinjer for tilrettelegging.  
 

Rådmannens kommentar 
Rådmannen forutsetter at adkomst til brannbil og tilstrekkelig slokkevann 
hensynstas i videre detaljprosjektering iht. Tek17.  
 

6. Espen Haug – 20.08.2019 
Espen Haug (beboer på Kongeveien 67) spør i hvilken grad støy er kartlagt i 
planprosessen, og hvilke støydempende tiltak som vil bli vurdert. Espen Haug ønsker 
at støy kartlegges grundig i planprosessen for å minimere støyplager fra 
hundeskolen.  
 
Espen Haug bemerker også at kun enkelte naboer i nabolaget ble varslet.    
 

Rådmannens kommentar 
Etter rådmannens vurdering vil ikke planforslaget gi vesentlige negative 
støyvirkninger i nærområdet. Planområdet er lokalisert midt i et 
landbruksområde, om lag 500 meter fra nærmeste privatbolig som er øst for 
Kongeveien. Det er et våningshus på Norderås-tunet som leies ut av NMBU 
som kan merke noe bjeffing. Planforslaget foreslår noen tiltak som kan 
redusere negative støyvirkninger. Dette inkluderer en voll på østsiden av 
planlagt bebyggelse som vil skjerme for støy, samt planer om å lufte/mate 
hundene i puljer for å redusere tiden med potensiell bjeffing. 
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Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442/2016 legges til grunn for virksomheten som 
muliggjøres gjennom denne plan.   
 
Vedrørende spørsmålet om hvem som er varslet har rådmannen produsert en 
varslingsliste som i tillegg til nærmeste naboer inkluderer boligene nærmest 
planområdet langs Kongeveien. Nærmeste privatbolig er om lag 500 meter fra 
planområdet.  
 

7. Ås landbrukslag – 28.08.2019 (ikke rettidig) 
Ås landbrukslag er sterkt kritisk til at dyrket mark bygges ned i denne 
detaljreguleringen. Ås landbrukslag har forståelse for viktigheten av en 
førerhundskole, men er kritisk til at kommunen og grunneier NMBU innstiller på å 
plassere førerhundskolen på dyrket mark. Ås landbrukslag foreslår alternative 
plasseringer; (1) Tunområdet på Norderås, (2) Beiteområdet Eftashagen» og (3) I 
Norderås/NMBU sitt skogsområdet (Slørstad).  
 
Ås landbrukslag avslutter med å kommentere at det virker for lett å omdisponere 
LNF-arealer til andre formål enn jordbruk, og foreslår at det vurderes alternativ 
plassering for Norderås førerhundskole.  
 

Rådmannens kommentar 
Tiltakets lokasjon har vært gjennom en grundig silingsprosess der åtte ulike 
alternativer er utredet, inklusivt Ås landbrukslags tre overnevnte forslag. 
Arbeidet med å finne egnet lokasjon for førerhundskolen har konkludert med 
at Norderås-lokasjonen gir minst konflikt med beitevirksomhet, kulturminner og 
forsøksvirksomhet i regi av NMBU. Rådmannen tiltrår denne konklusjonen, og 
vurderer at førerhundskolens beliggenhet er grundig vurdert igjennom 
planprosessen og politisk behandling av planforslaget.  
 
Reguleringsbestemmelse § 4.5 fastsetter krav en at det utarbeides en plan for 
massehåndtering som blant annet redegjør for bevaring av matjord.  
 

 
Endringer etter offentlig ettersyn:  
Etter vedtak i HTM 11.04.2019 av planforslaget og offentlig ettersyn er det gjort 
følgende endringer i reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelsen. Arealplankartet 
er uendret.  
 
Bestemmelser 

 Reguleringsbestemmelse 4.5 om massehåndtering er omformulert til at det 
stilles krav om massehåndteringsplan i forbindelse med rammesøknad. Dette 
inkluderer krav om bevaring av matjord.  

 I reguleringsbestemmelse 5.1.1 e) om estetikk er det inntatt at: «Fasader og 
tak skal være matte og ha farger som begrenser uønsket 
refleksjon/lysvirkning.» og «Utvendig belysning skal være diskret og 
nedadrettet for å unngå lysforurensning i området.» iht. vedtak av HTM 
11.04.2019.  

Planbeskrivelse 

 Punkt 6.13 i planbeskrivelsen utdyper vurderinger på støy.  
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 Notat om alternativvurderingene brukt i formannskapets møte 5. juni 2019 er 
innlemmet i planbeskrivelsen.  

 Punkt 4.25: Det er utarbeidet en plan for bevaring av matjord. Planen er 
godkjent av Follo landbrukskontor. Planen fastsetter at matjord skal 
mellomlagres på Kjerringjordet på følgende vilkår: 

o Det skal være rene matjordmasser. 
o Matjorda skal benyttes på arealer på NMBUs eiendom som har 

manglende matjordlag. 
o Det gjennomføres befaring med representant fra Senter for 

husdyrforsøk slik at massene blir lagt på riktig sted. 
o Det skal legges duk under massene slik at det er mulig å finne tilbake til 

opprinnelig overflate. 

 Noen mindre endringer/presiseringer i planbeskrivelsen  

Vurdering: 
Rådmannen vurderer planforslaget som godt gjennomarbeidet, med gode virkemidler 
for tilpasning til kulturlandskapet rundt. Planprosessen med involvering av berørte 
parter vurderes som tilfredsstillende og rådmannen har kun foreslått mindre 
justeringer i planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene.  
 
Arbeidet med å finne lokasjon for førerhundskolen viser at det er krevende å finne 
egnende beliggenheter som ikke tilsidesetter forslagsstiller krav til nærhet til NMBU 
og arealformålet i kommuneplanens arealdel. Det er i løpet av planprosessen foretatt 
en grundig gjennomgang av åtte ulike lokasjonsalternativer. Rådmannen mener 
Norderås er alternativet som gir minst konflikt med beitevirksomhet, 
forsøksvirksomhet og kulturminner. Tomten på Norderås er godt arrondert for en 
førerhundskole, og vil ha relativt liten påvirkning på kulturlandskap og fjernvirkning. 
Det er etter rådmannens vurdering samfunnsmessige fordeler som tilsier at 7,4 daa 
fulldyrka jord kan bygges ned og 8,7 daa LNF-A omdisponeres til 
førerhundskolevirksomhet, under forutsetning av at matjord bevares.  
 
Forslaget tilstreber tilpasning til kulturlandskapet gjennom særlige to virkemidler. 
Bybebyggelsen plasseres lavt i terrenget og holdes til maks én etasje (med unntak 
av en oppstikkende plan for teknisk infrastruktur). En voll øst i planområdet, samt 
vegetasjonsskjerm sør og nordvest i planområdet vil skjerme kulturlandskapet for 
førerhundskolen. Det kreves materialbruk og estetikk av høy kvalitet tilpasset 
landskapet og omgivelsene.  



Ås kommune 

Kommunestyret 23.10.2019  Side 76 av 145 

 

 

Figur 4 Aksonometri av skisseprosjektet 

Rådmannen vurderer løsningene for trafikk, parkering og fremkommelighet i området 
som tilfredsstillende opp mot forventet bruk. Det er dårlige forbindelser for myke 
trafikanter opp til planområdet all den tid det ikke er gang- og sykkelvei langs 
Kongeveien. Planforslaget har utredet alternative ruter for gående og syklende etter 
oppfordring fra Statens Vegvesen, men rådmannen anslår ikke de at de alternative 
rutene vil bli brukt i vesentlig grad. Tiltaket blir i all hovedsak bilbasert. På dager med 
fôrvertkurs forventes det om lag 20-25 biler om dagen. Forslagets parkeringsdekning 
på 30 plasser vurderes som tilfredsstillende for besøkende og ansatte.  
 
Det er forventet om lag 25-30 hunder samtidig på førerhundskolen. I tillegg kommer 
valper. Det kan i perioder forekomme støy i form av bjeffing, særlig i forbindelse med 
morgenluften og fôring som vil gjennomføres i tre puljer for å redusere eventuell støy. 
Nærmeste naboer som kan antas å merke bjeffing er brukere av Atelier Norderås og 
beboere i Kongeveien 26. Tiltak som beplantet voll mot veien kan også redusere 
virkningene av støy. Til grunn for planlegging og videre drift legges grenseverdiene i 
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442/2016.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vurderer planforslaget som godt utarbeidet med gode virkemidler som 
gir små virkningene på kulturlandskapet. Rådmannen ser positivt på etableringen av 
en førerhundskole i Ås kommune i regi av Norges Blindeforbund, og at denne 
virksomheten skaper/flytter arbeidsplasser til Ås kommune. En førerhundskole i Ås 
kommune gir også spennende muligheter for ulike typer samarbeid mellom Norges 
Blindeforbund og fagmiljøene ved NMBU. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-69/19 
Midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og 
Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  19/02184-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 62/19 10.10.2019 
2 Kommunestyret 69/19 23.10.2019 
 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Ås kommune å nedlegge 
midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre 
område på Søråsteigen, med følgende endring: 

 Områdereguleringens område B15 tas ut av området. 
 
Båndleggingssonene framkommer av vedlagte kart, jf. vedlegg 1. 
 
Forbudet gjelder følgende tiltak: 

 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

 Oppføring av nye frittliggende boligbygg 

 Oppføring av frittliggende garasje og uthus 

 Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg 

 Vesentlig endring av bygg 

 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg 

 Bruksendring fra bolig til næringsbygg 

 Riving av boligbygg 

 Vesentlige terrenginngrep 
 
Ved behandling av byggesaker innenfor disse områdene skal retningslinjer for 
saksbehandling benyttes. Avslag på samtykke kan påklages. 

_____ 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Jan-Aksel Næss (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

Forbudet begrenses til søknadspliktige tiltak. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

 «nedlegging av» endres til «å nedlegge» 

 Siste avsnitt tillegges «Avslag på samtykke kan påklages.» 
 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til følgende fellesforslag, i tråd med HTMs 
innstilling i sak 59/19: 

Områdereguleringens område B15 tas ut av området. 
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Votering: 
Aps forslag ble nedstemt 5-4 (3Ap, FrP) 
FrPs forslag ble enstemmig tiltrådt 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt 
Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble tiltrådt 7-2 (H) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
Se øverst i saken. 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Ås kommune nedlegging av 
midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre 
område på Søråsteigen. 
 
Båndleggingssonene framkommer av vedlagte kart, jf. vedlegg 1. 
 
Forbudet gjelder følgende tiltak: 

 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

 Oppføring av nye frittliggende boligbygg 

 Oppføring av frittliggende garasje og uthus 

 Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg 

 Vesentlig endring av bygg 

 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg 

 Bruksendring fra bolig til næringsbygg 

 Riving av boligbygg 

 Vesentlige terrenginngrep 
 
Ved behandling av byggesaker innenfor disse områdene skal retningslinjer for 
saksbehandling benyttes. 
 
Ås, 20.09.2019 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø: 10.10.2019 
2. Kommunestyret:    23.10.2019 
 
Vedlegg: 
1. Kart over båndleggingssonene 
2. Plankart for Sentrumsplanen (R-287), revidert 31.05.2019 
3. Vedtak i HTM, 22.08.2019 - Forhåndsvarsel 
4. Uttalelse fra Magnus Olsen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Samtlige hjemmelshavere innenfor berørte områder  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde (Sentrumsplanen) har ligget ute til 
offentlig ettersyn. I hele planområdet har kommunen innført midlertidig forbud mot 
tiltak inntil planen er vedtatt. Det forventes at planforslaget vedtas høsten 2019. Et av 
kunnskapsgrunnlagene som er utarbeidet i forbindelse med Sentrumsplanen, og som 
er med og danner grunnlag for planforslaget, er en kulturhistorisk stedsanalyse 
(DIVE-analyse).  I tre områder - på Kaja, rundt Ekornveien og Gamleveien (område 
1-3) – vurderer kommunen bevaring. På østre område på Søråsteigen (område 4) 
vurderes noe utvikling. Se kart under og i vedlegg 1. 
 
Oppstart av Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås 
(Småhusplanen) er varslet. Østre del av Søråsteigen (område 4) inngår i begge 
områdereguleringsplanene. Et av målene med Småhusplanen er å få mer like 
bestemmelser for sammenlignbare boligområder og samtidig ta vare på områdenes 
særpreg. 
 
Når Sentrumsplanen vedtas oppheves det midlertidige forbudet. Rådmannen mener 
derfor at kommunestyret bør vedta et nytt midlertidig forbud, for å få en viss kontroll, 
inntil det foreligger nye planer for disse områdene. Rådmannen foreslår derfor å 
nedlegge midlertidig forbud mot tiltak innenfor områdene på Kaja, rundt Gamleveien 
og Ekornveien, samt på østre område på Søråsteigen. 
 

 
 

Kart over båndleggingssonene 
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Fakta i saken 
 
Bakgrunn 
Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde (Sentrumsplanen) forventes vedtatt 
høsten 2019, og da vil det vedtatte forbudet mot midlertidig tiltak falle bort i hele 
planområdet. 
 
I forbindelse med Sentrumsplanen gjennomførte kommunen i 2016 en kulturhistorisk 
stedsanalyse (DIVE-analyse) som et av flere kunnskapsgrunnlag for planarbeidet. På 
bakgrunn av DIVE-analysen vurderer kommunen å regulere områder (vist som 
hensynssoner på plankartet) på Kaja (hele eller deler – H910_13), rundt Gamleveien 
(H910_14) og Ekornveien (del av H910_15) med tanke på bevaring av områdenes 
særegne karakter. Se vedlagte plankart for Sentrumsplanen (vedlegg 2). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok 24.08.2017 i sak 15/17 å utarbeide en 
områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås kommune. 
Områdereguleringsplanen skal erstatte eldre reguleringsplaner for 
småhusbebyggelse. I området inngår østre område på Søråsteigen (H910_15), jf. 
plankart for Sentrumsplanen. 
 
Alle områdene som foreslås omfattet av det midlertidige forbudet mot tiltak ligger 
innenfor området som inngår i Sentrumsplanen. Områdene er i forslaget avsatt til 
hensynssoner hvor gjeldende reguleringsplaner fortsatte skal gjelde. 
 
Frem til Sentrumsplanen blir vedtatt vil gjeldende forbud være til hinder for nye tiltak i 
tråd med gjeldende regulering, men som likevel ikke er ønskelige av hensyn til 
fremtidig arealdisponering. Når Sentrumsplanen vedtas faller forbudet bort. Søknad 
om tiltak innenfor de aktuelle områdene som fremmes etter dette tidspunktet, vil 
derfor igjen måtte behandles etter gjeldende reguleringsplaner. Småhusplanen og 
eventuelle planer for bevaring av enkeltområder legger opp til endringer av 
arealbruken. Tiltak som er i tråd med gjeldende vedtatte planer vil imidlertid kunne 
være til hinder for gjennomføring av nevnte planer. 
 
Rettslig grunnlag for forbudet: 
For å sikre at nye tiltak ikke skal være til hinder for gjennomføring av planer som er 
under arbeid eller som planlegges, kan kommunen vedta å innføre midlertidig forbud 
mot tiltak. I plan- og bygningsloven (pbl.) § 13-1 heter det: 
 
Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny 
planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter 
§ 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før 
planspørsmålet er endelig avgjort. 
 
Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis 
det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. 
 
[   ] 
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Kommunen kan med hjemmel i denne bestemmelsen vedta at nærmere bestemte 
tiltak ikke må igangsettes før reguleringsspørsmålet er endelig avgjort. 
 
Kommunen kan imidlertid samtykke i at eiendom blir delt eller at tiltak oppføres, hvis 
det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre gjennomføring av den nye 
reguleringen. Det vil således være mulig å differensiere hvilke arbeider og tiltak 
forbudet skal omfatte. 
 
Et midlertidig forbund mot tiltak medfører en forpliktelse for kommunen til å 
gjennomføre reguleringen senest innen 4 år. Er ikke reguleringsspørsmålet endelig 
avgjort innen 4 år, faller forbudet bort, jf. pbl. § 13-2. Dette medfører at planlegging 
av områdene for frittliggende småhus i Ås kommune og regulering med tanke på 
bevaring må avgjøres senest innen 4 år. Byggeforbud etter dette vedtaket vil følgelig 
falle bort for de enkelte områdene som forbudet omfatter etter hvert som 
planspørsmålet avgjøres endelig og senest innen 4 år. 
 
Når planspørsmålet for de enkelte områdene er avgjort skal tidligere innsendte dele- 
og byggesøknader straks tas opp til behandling og avgjørelse. Tiltakshaver behøver 
ikke søke på nytt. 
 
Kommunen kan i «særlige tilfeller» forlenge fristen. Dette fremgår av pbl. § 13-3. I 
forarbeidene til bestemmelsen fremgår at det skal helt spesielle grunner til å forlenge 
fristen ut over 4 år. Ved fristforlengelse kan kommunen eller departementet 
bestemme at berørte grunneiere skal gis rett til å kreve innløsning av sine 
eiendommer som om eiendommen, eller den del av eiendommen som berøres av 
byggeforbudet, var blitt regulert til offentlig trafikkområde, friområde, fellesområde 
eller område angitt til omforming og fornyelse. 
 
Tillatelse til tross for forbud (såkalt samtykke tiltak) skal behandles etter pbl § 13-1, 2. 
ledd, ikke som dispensasjon etter § 19-2. 
 
Rådmannens vurdering  
Områdene hvor det er aktuelt å nedlegge forbud mot tiltak er på Kaja, rundt 
Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen, jf. vedlegg 1. 
 
Kaja, Gamleveien og Ekornveien 
Tiltak innenfor områdene på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien kan 
vanskeliggjøre, eller være direkte i strid med formålet bevaring. Rådmannen har 
foreløpig ikke utarbeidet en prosjektplan for arbeidet med en bevaringsplan. 
 
Østre område på Søråsteigen 
Det er mange eldre reguleringsplaner i Ås. Formålet med Småhusplanen er å ivareta 
eksisterende bokvaliteter i småhusområder, og samtidig tillate noe utvikling der 
forholdene ligger til rette for det. Målet er å få til en mer enhetlig og forutsigbar 
behandling av sammenlignbare småhusområder. Tiltak, etter gjeldende 
reguleringsplan for Søråsteigen (R-18), kan vanskeliggjøre målsettingen med 
Småhusplanen. Planen er forventet vedtatt i 2020. 
 
Planleggingen vil legge opp til endringer i de aktuelle områdene som nevnt ovenfor. 
Rådmannen mener derfor det er viktig å båndlegge disse områdene for å få en viss 
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kontroll på utviklingen frem til spørsmålet om regulering er endelig avgjort. 
Rådmannen vurderer det derfor som nødvendig å legge ned midlertidig forbud mot 
tiltak etter pbl. § 13-1 i disse områdene. 
 
Eventuelle tillatelser til tiltak i disse områdene bør etter en konkret vurdering la seg 
kombinere med fremtidsplanene. Tiltak som ikke er forenlig med fremtidsplanene bør 
ikke tillates. 
 
Rådmannen foreslår å båndlegge arealene som vist på side 3 i dette dokumentet. 
 
Vurdering av typer tiltak som bør inngå i byggeforbudet 

Pbl. § 13-1 gir kommunen mulighet til å forby både oppretting og endring av eiendom 

(herunder deling/fradeling/sammenføyning av tomter) eller tiltak etter pbl. § 1-6. Med 

tiltak etter § 1-6 første ledd menes oppføring, riving, endring, herunder 

fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og 

anlegg, samt terrenginngrep, jf. § 20 første ledd bokstav a til m. Som tiltak regnes 

også annen virksomhet og endring av arealbruk. 

Tiltak som etter pbl. § 20-1 første ledd omfattes av byggesaksbestemmelsene: 

a) oppføring, tilbygging (utvidelse i bredde), påbygging (utvidelse i høyde), 

underbygging (eks.utgraving av kjeller) eller plassering av bygning, konstruksjon 

eller anlegg  

b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a 

c) fasadeendring 

d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av 

tiltak som nevnt i bokstav a 

e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a 

f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner 

g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging 

som medfører fravikelse av bolig 

h) oppføring av innhegning mot veg 

i) plassering av skilt- og reklameinnretninger 

j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 

k) vesentlig terrenginngrep 

l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass 

m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller 

opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller 

arealoverføring, jf. matrikkellova. 

 

Målet med forbudet er hovedsakelig å forhindre deling av eiendommer, oppføring av 

nye bygninger eller endring av bruk utenfor de rammer som potensielt kan følge av 

fremtidig regulering. 

Før kommunen har tatt endelig stilling til ønsket bevaring og utvikling i de ulike 

delområdene, vil tiltak nevnt ovenfor kunne få konsekvenser for områdene. 
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Da formålet i all hovedsak er å bremse denne typen utvikling frem til nye 

reguleringsplaner er vedtatt, mener rådmannen det vil være urimelig å nekte alle 

typer tiltak etter pbl. § 20-1. Rådmannen mener forbudet bør begrenses til å gjelde 

følgende tiltak: 

 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning) 

 Oppføring av nye frittliggende boligbygg 

 Oppføring av frittliggende garasje og uthus 

 Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg 

 Vesentlig endring av bygg 

 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg 

 Bruksendring fra bolig til næringsbygg 

 Riving av boligbygg 

 Vesentlige terrenginngrep 

 
Tidligere behandling av saken: 
I medhold av forvaltningsloven § 16 skal midlertid forbud mot tiltak forhåndsvarsles 

alle innbyggere innenfor det berørte område, og innbyggerne skal ha mulighet til å 

uttale seg om saken. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet den 22.08.2019 vedtak om å forhåndsvarsle 

midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre 

område på Søråsteigen, med 14 dagers uttalelsesfrist (vedlegg 3). 

 
Varselet ble sendt 05.09.2019 og innbyggerne fikk i henhold til overnevnte vedtak 
frist til 19.09.2019 med å uttale seg. 
 
Uttalelser til forhåndsvarselet: 
Rådmannen har mottatt en uttalelse i denne saken. 
 
Uttalelse fra Magnus Olsen (vedlegg 4): 
Olsen mener at forhåndsvarselet inneholder flere momenter som er uheldige. Et 
midlertidig forbud er et uforholdsmessig stort inngrep i privat eiendomsrett og 
råderett. Han mener at en varighet på inntil 4 år er for lenge og derfor ikke framstår 
som midlertidig. Fordelene for kommunen virker uklare, og han mener at ulempene 
for innbyggerne er store. Dette vil hindre banale små tiltak som bedrer bo- og 
livssituasjonen. Kommunen som planmyndighet bør ha kompetanse til å planlegge 
langsiktig uten å båndlegge områdene. 
 
Siden det er en eksisterende plan for området bør tiltak vurderes etter denne. En 
plan som ikke er vedtatt, og er under utarbeidelse, virker som en usaklig grunn for 
avslag. Han mener at en framtidig småhusplan bør utformes så generelt og robust, 
slik at for eksempel oppføring av frittliggende garasje/uthus og oppføring av 
tilbygg/påbygg til eksisterende bolighus kan tillates. Han etterlyser også en liste over 
tiltak som det ikke blir forbud mot, som for eksempel oppføring av veranda. 
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Rådmannens kommentar til uttalelsen: 
Dersom midlertidig forbud mot tiltak vedtas i Kommunestyret, kan kommunens 
bygningsmyndighet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 13-1 likevel samtykke 
til at byggetiltak blir gjennomført hvis det etter skjønn ikke vil vanskeliggjøre 
gjennomføring av Områdereguleringsplanen for frittliggende småhusbebyggelse i Ås 
(som er aktuell for denne eiendommen). Hvorvidt en eventuell søknad kan 
godkjennes vil bero på en skjønnsmessig vurdering. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen foreslår at Ås kommune i medhold av plan- og bygningslovens § 13-1 
nedlegger midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, 
samt østre område på Søråsteigen. 
 
Båndleggingssonene framkommer av vedlagte kart i vedlegg 1. 
 
Forbudet bør gjelde følgende tiltak: 

 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

 Oppføring av nye frittliggende boligbygg 

 Oppføring av frittliggende garasje og uthus 

 Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg 

 Vesentlig endring av bygg 

 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg 

 Bruksendring fra bolig til næringsbygg 

 Riving av boligbygg 

 Vesentlige terrenginngrep 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI. Klagefristen er 
3 uker regnes fra den dag brevet kommer frem til den påførte adresse. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til 
den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages 
over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner man vil anføre for klagen. 
Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet 
følger av § 19. 
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K-70/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  18/03425-17 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 1/19 07.10.2019 
2 Eldrerådet 9/19 08.10.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10/19 08.10.2019 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30/19 09.10.2019 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 11/19 09.10.2019 
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/19 10.10.2019 
7 Formannskapet 53/19 16.10.2019 
8 Kommunestyret 70/19 23.10.2019 
 

 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
Publiseres på kommunens nettside og nettbrett så snart møteprotokollen er godkjent. 
 

_____ 
 

Behandlinger: 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag som følger saken: 

Nytt punkt til rådmannens innstilling: 
Kommunen må utvikle et aktivt samarbeid med boligbyggelag. 

 
Joar Solberg (Ap) og Jan-Aksel Næss (Ap) fremmet følgende forslag som følger 
saken: 

1. Utbyggerne forplikter seg til å yte følgende opsjoner: 

 Inngå avtale om at en andel boliger i et nytt byggeprosjekt skal disponeres 
av kommunen eller den kommunen har pekt ut. 

 Det skal innarbeides en avtale som kan regulere antallet boliger i et 
område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers 
utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at 
kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene 
til markedspris. 

 Utbyggerne gir kommunen forkjøpsrett for inntil 2% av boligene innenfor 
nye utbyggingsområder. Utbyggerne skal varsle kommunen før 
prosjektering av boligene igangsettes slik at kommunen får minimum tre 
måneder til å ta stilling til bruk av opsjonen. I løpet av denne perioden skal 
partene samarbeide om etablering og utforming og forhandle frem en 
avtale. Kommunen står fritt til å velge type leilighet, størrelse og plassering, 
men skal spre eventuelle kjøp av boliger på de ulike felt/byggetrinn for å 
unngå opphopning av kommunalt disponerte boliger. 

2. Som en del av det videre arbeidet i 2020 skal rådmannen vurdere hvordan 
borettslag kan benyttes som virkemiddel for å nå boligpolitiske mål. 

 
 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-16-10-2019.350480.MD1I608428ob363.pts.html


Ås kommune 

Kommunestyret 23.10.2019  Side 87 av 145 

 

Ragnar Joakim Nese (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunen vil følge opp eventuelle initiativer for alternative boformer. 
Kommunen noterer seg at regjeringen ønsker et pilotprosjekt for mikrohus og 
vil jobbe med myndigheter og lokale initiativtakere for at et slikt pilotprosjekt 
kan komme på et egnet sted i Ås. 

 
Votering: Rådmannens innstilling med MDGs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas. 
3. Kommunen vil følge opp eventuelle initiativer for alternative boformer. Kommunen 

noterer seg at regjeringen ønsker et pilotprosjekt for mikrohus og vil jobbe med 
myndigheter og lokale initiativtakere for at et slikt pilotprosjekt kan komme på et 
egnet sted i Ås. 

_____ 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.10.2019: 
Malin K. Aamodt (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 til rådmannens 
innstilling: 

Som en del av det videre arbeidet i 2020 skal rådmannen vurdere hvordan 
borettslag kan benyttes som virkemiddel for nå boligpolitiske mål. 

 
Votering: 
- Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
- Ap´s forslag til nytt pkt. 3 til rådmannens innstilling ble vedtatt 5-3 (2 H, FrP) 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 09.10.2019: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
3. Som en del av det videre arbeidet i 2020 skal rådmannen vurdere hvordan 

borettslag kan benyttes som virkemiddel for nå boligpolitiske mål. 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.10.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Som en del av det videre arbeidet i 2020 skal rådmannen vurdere hvordan borettslag 
kan benyttes som virkemiddel for å nå boligpolitisk plan.  
 

Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.10.2019: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
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3. Som en del av det videre arbeidet i 2020 skal rådmannen vurdere hvordan 
borettslag kan benyttes som virkemiddel for å nå boligpolitisk plan.  

_____ 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.10.2019: 
Leder Rolf Berntsen fremmet følgende forslag til uttalelse/vedtak jf. rådets 
uttalelse/vedtak 08.10.2019. 
 
Votering: 
Leders Rolf Berntsens forslag til uttalelse/vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse/vedtak 08.10.2019: 
Rådet har ingen merknader til de tiltakene som er listet opp i tiltaksplanen. Imidlertid 
vil de neppe bidra til lavere boligpriser. I første omgang er det viktig å unngå 
spekulasjon knyttet til salget av boligene, og det kan bare unngås ved at 
feltutbggingen skjer i regi av boligbyggelag/borettslag. Denne regien bør være 
utgangspunktet for enhver feltutbygging. Dette er det eneste tiltaket som kan hindre 
at omsetningen skjer gjennom mellommenn som skrur opp prisene. Videre vil Rådet 
fremholde at kommunen bør søke å forhandle seg fram til at kommunen skal ha 
forkjøpsrett til en viss andel av boligene, og at disse boligene skal ha lavere pris enn 
de øvrige på feltet. Ved senere omsetning av disse boligene bør denne 
forkjøpsretten opprettholdes, og omsetningen bør skje til en regulert pris. 
 

_____ 
 
 
Eldrerådets behandling 08.10.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 08.10.2019: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
_____ 

 
 
Ungdomsrådets behandling 07.10.2019: 
Ungdomsrådet opprettholder sine tidligere innspill til planen. De bemerker også at 
det står lite om de unge i planen. Ungdomsrådet støtter allikevel rådmannens 
innstilling. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 07.10.2019: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
  
 

_____ 



Ås kommune 

Kommunestyret 23.10.2019  Side 89 av 145 

 

 

Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
  
 
Ås, 20.09.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder, samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet, 07.10.2019 
Eldrerådet, 08.10.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 08.10.2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 09.10.2019 
Hovedutvalg for helse og sosial, 09.10.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 10.09.2019 
Formannskapet, 16.10.2019 
Kommunestyret, 23.10.2019 
 
Vedlegg: 
1. Boligpolitisk plan 2020-2023 pr 19092019 
2. Boligpolitisk plan 2020-2023 Tiltaksdel pr 19092019 
3. Boligpolitisk plan Svar på innspill Utvalg_F_K_sep 2019 
4. Boligpolitisk plan høringsuttalelser oppsummert 19062019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelsene  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Sak K 37/19 «Boligpolitisk plan for Ås kommune» ble behandlet i kommunestyret 
04.09.2019. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 
«Planen sendes tilbake. Før planen legges fram til ny politisk behandling skal en 
tiltaksdel med konkrete tiltak utarbeides, og alle forslag som har innkommet i 
utvalgsbehandlingen, og som følger saken, skal vurderes.» 
 
Det er gjort noen endringer i selve planen på bakgrunn av dette. Tiltaksdelen til 
planen er utarbeidet (vedlegg 3) og forslagene som kom inn i utvalgsbehandlingen er 
vurdert i den sammenhengen (vedlegg 4).  
 
Dette er den første planen som tar for seg en helhetlig boligpolitikk i Ås. Planen 
omfatter både boligsosial handlingsplan 2015-2019 (K-sak 20/15) og en boligpolitisk 
strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17).  
 
Planen dekker målgrupper i det regulære boligmarkedet, mellommarkedet og det 
kommunalt disponerte boligmarkedet.  

 Det regulære boligmarkedet ivaretar boligbehovet for de fleste innbyggerne i 
kommunen. Det styres av markedet og de rammer kommune og stat legger for 
dette. Aktuelle målgrupper er seniorer og barnefamilier.  

 I mellommarkedet er det innbyggere som beveger seg mellom det regulære 
boligmarkedet og det kommunalt disponerte boligmarkedet. Ved lave boligpriser, 
variert boligmasse og riktig bistand, vil flere være i det regulære boligmarkedet. 
Ved høye boligpriser, ensartet boligmasse og bistand som ikke treffer, vil flere 
søke til det kommunalt disponerte boligmarkedet. Aktuelle målgrupper her er 
førstegangsetablerere, lavinntektsgrupper, studenter og småhusholdninger.  

 Det kommunalt disponerte boligmarkedet skal ivareta innbyggere som trenger og 
har rett til bistand/tjenester fra kommunen for å skaffe seg og beholde en bolig. 
Det gjelder vanskeligstilte som kommunen har et lovpålagt ansvar for å bistå. 

 
Ås kommune sin boligpolitiske plan har følgende mål:    
1. Tilstrekkelig antall nye boliger i tråd med den politiske ambisjonen om 

befolkningsvekst.  
2. Variasjon av boligtyper som møter ulike behov. 
3. Inkluderende og mangfoldige bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og 

deltakelse. 
4. En ønsket by- og tettstedsutvikling i tråd med kommuneplanen.   
 
Strategier, virkemidler og tiltak viser hvordan planen skal følges opp. Tiltaksdelen 
bygger på fire tiltaksområder:    
1. Øke kunnskap om boligbehovene for de målgruppene som dekkes av planen.  
2. Øke kunnskap om virkemidlene som bidrar til å sikre boliger for de 

målgruppene som dekkes av planen med vekt på:  
a. Juridisk bindende arealplaner 
b. Kommunens eiendomsforvaltning 
c. Kommunens støtteordninger og tjenester 
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d. Husbankens virkemidler 
e. Samarbeid og dialog 

3. Øke kompetanse og kapasitet til å ha dialog med regionale myndigheter og 
eiendomsutviklere.  

4. Samordne, gjennomføre og rapportere på vedtatt boligpolitikk. 
 
Det er totalt 29 tiltak som fordeler seg på disse tiltaksområdene. Til hvert tiltak er det 

vurdert hvilken virksomhet som har ansvar for tiltaket, hvem det skal samarbeides 

med og når i planperioden tiltaket et tenkt gjennomført. De økonomiske 

konsekvensene er vurdert ut fra om tiltaket kan gjøres innenfor eksisterende rammer 

eller om det kreves økte rammer. Evt. behov for økte rammer spilles inn i arbeidet 

med kommunens handlingsprogram og økonomiplan fra 2021.  

 
Fakta i saken: 
Bakgrunn 
I forbindelse med behandlingen av handlingsprogram 2018-2021 vedtok 
kommunestyret at det skulle utarbeides en boligpolitisk strategi for å sikre en mer 
sosial boligpolitikk.  
 
I 2018 passerte kommunen 20 000 innbyggere, og kommunen er i sterk vekst. I 
kommuneplanen 2015-2027 er det lagt opp til en befolkningsvekst på 2%. Det 
tilsvarer en total boligproduksjon i planperioden på ca. 6000 boliger, jfr. 
boligprogrammet 2018.  
 
Boligmarkedet styres hovedsakelig av tilbud og etterspørsel. Kommunen kan bruke 
ulike virkemidler for å bidra til en helhetlig boligpolitikk som dekker framtidige 
boligbehov. Disse virkemidlene er plan- og bygningsloven, kommunal 
eiendomsforvaltning, Husbankens låne- og støtteordninger samt kommunale 
tjenester og støtteordninger. Det er ulike sektorer som håndterer disse virkemidlene. 
Det er derfor viktig å samhandle og ha dialog om bruk, effekt og utvikling av de ulike 
virkemidlene internt i kommunen og mellom forvaltningsnivåene.    
 
Boligpolitisk plan for Ås kommune viser hvordan kommunen sammen med aktørene i 
boligmarkedet kan ivareta boligbehovene til mennesker i ulike livssituasjoner, og som 
samtidig legger til rette for en by- og tettstedsutvikling i tråd med kommuneplanen.  
Det er en utvikling som skal være både økonomisk, sosialt, kulturelt og miljømessig 
bærekraftig.  
 
Planen dekker boligsosial handlingsplan (K-sak 20/15) og en boligpolitisk strategi for 
å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17). Den boligpolitiske planen for Ås er 
en temaplan med tiltaksdel. Planen er ikke juridisk bindende, men gir retning for 
boligpolitikken i Ås og er et grunnlag for rullering av kommuneplanen. Planen gir 
føringer for kommunens arbeid med boligpolitikk når det gjelder arealplanlegging, 
kommunens eiendomsforvaltning, kommunale tjenester og støtteordninger, bruk av 
Husbankens virkemidler og samarbeid og dialog med bl.a. eiendomsutviklere.   
 
Planen vurderes rullert ved utarbeidelse av kommunens planstrategi. Planstrategien 
skal vedtas innen et år etter at kommunestyret er konstituert. Tiltaksdelen vurderes 
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hvert år i sammenheng med kommunens handlingsprogram og økonomiplan. 
Rapportering på tiltaksdelen skjer i tertialrapportene og i årsmeldingen. 
 
Oversikt over innholdet i planen  
Planen er delt inn i 5 kapitler. Kapittel 1 tar for seg nasjonale, regionale og lokale 
rammer og føringer for planarbeidet, kommunens rolle i boligpolitikken og temaer 
som ikke tas med i denne planen. Mål for boligpolitikken, målgrupper og strategier 
beskrives i kapittel 2. Kapittel 3 tar for seg status og utfordringer for boligpolitikken i 
kommunen, mens kapittel 4 viser hvilke virkemidler kommunen har for å nå målene 
for boligpolitikken i kommunen. Kapittel 5 viser hvilke tiltaksområder som vil være 
førende for tiltaksdelen av planen. Tiltaksdelen er utarbeidet som et eget dokument. 
 
Planens mål er å ha en helhetlig boligpolitikk som sikrer:  
 
1. Tilstrekkelig antall nye boliger i tråd med den politiske ambisjonen om 

befolkningsvekst.  
2. Variasjon av boligtyper som møter ulike behov. 
3. Inkluderende og mangfoldige bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og 

deltakelse. 
4. En ønsket by- og tettstedsutvikling i tråd kommuneplanen.  
 
For å nå disse målene, må det jobbes med tre strategier rettet mot ulike målgrupper:   
1. Bidra til at det bygges attraktive leiligheter for seniorer og barnefamilier.  
2. Bidra til at det bygges boliger for førstegangsetablerere, lavinntektsgrupper, 

studenter og småhusholdninger.   
3. Sikre boliger for vanskeligstilte. 
 
Kommunen kan bruke en rekke virkemidler for å få til dette. De fordeler seg på 
følgende områder:  

 Plan- og bygningsloven 

 Kommunenes eiendomsforvaltning 

 Kommunens tjenester og støtteordninger 

 Husbankens veiledning og økonomiske virkemidler 

 Samarbeid og dialog internt i kommuneorganisasjonen, med regionale 
myndigheter og eiendomsutviklere.   

 
Tiltakene bygger på fire tiltaksområder:   
1. Øke kunnskap om boligbehovene for de målgruppene som dekkes av planen.  
2. Øke kunnskap om virkemidlene som bidrar til å sikre boliger for målgruppene som 

dekkes av planen.  
3. Øke kompetanse og kapasitet til å ha dialog med eiendomsutviklere. 
4. Samordne, gjennomføre og rapportere på vedtatt boligpolitikk. 
 
Tiltaksdelen gjelder for perioden 2020-2023. Innspillene fra den politiske 
behandlingen i utvalgene er vurdert i denne sammenhengen. Det er 29 tiltak som 
fordeler seg på de fire tiltaksområdene  
 
Prosess 
En prosjektgruppe med representanter fra NAV Ås, kommunens forvaltningsenhet, 
eiendomsenhet, enhet for rus og psykiatri og folkehelsekoordinator har bistått enhet 
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for plan, miljø og næring i arbeidet. Det er gjennomført et dialogmøte med 
kommunens enhetslederforum, et åpent politisk dialogmøte og møte med eldrerådet 
og rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming. I tillegg har planen vært på 
høring til 23 eksterne instanser samt internt i kommuneadministrasjonen i perioden 
10.05.2019 til 12.06.2019 
 
Det kom inn fem høringsuttalelser; Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonshemming, Ungdomsrådet, NAV Ås og Trygve Roll-Hansen. Oppsummert er 
høringsinstansene positive til at det utarbeides en boligpolitisk plan for Ås. 
Høringsuttalelsene dreier seg i hovedsak om økt kunnskap om framtidig boligbehov 
og økt kunnskap om virkemidlene. En oppsummering av høringsinnspillene og 
rådmannens vurdering av disse finnes i vedlegg 4.  
 
I behandling av boligpolitisk plan i kommunestyret (K 37/19) ble det vedtatt at alle 
forslag som kom inn i utvalgsbehandlingen, skulle vurderes, jfr. eldrerådet (8/19), 
hovedutvalg for helse og sosial (8/19), hovedutvalg for teknikk og miljø (55/19) og 
formannskapet (F 43/19). Det kom inn 17 forslag som er vurdert. En oppsummering 
av forslag og vurdering av disse finnes i vedlegg 3.   
 
Vurdering: 
Det er økende oppmerksomhet i Norge om en mer helhetlig boligpolitikk for å sikre 
framtidig boligbehov for ulike målgrupper. Det understøttes bl.a. av Meld.St.17 (2012-
2013) «Byggje – bu – leve. Ein bustadspolitikk for den einskilde, samfunnet og 
framtidige generasjonar». Dette følges opp av flere instanser. Bl.a. har KS etablert et 
lærings- og utviklingsnettverk for helhetlig kommunal boligpolitikk der Ås sammen 
med 14 kommuner fra hele landet deltar.  
 
Det er første gang det lages en boligpolitisk plan for Ås kommune som favner 
målgruppene i det regulære boligmarkedet, mellommarkedet og det kommunalt 
disponerte boligmarkedet. Dette er et komplekst fagområde, der kommunen må ha 
mer kunnskap om det framtidige helhetlige bolighovet for disse målgruppene. 
Kommunen må også øke kunnskapen om hvilke virkemidler den kan bruke for å 
kunne bidra til å dekke dette behovet. Det legger føringer for denne første 
boligpolitiske planens mål, strategier og tiltak. Behovet for kunnskap synliggjøres i de 
fire tiltaksområdene som de 30 tiltakene fordeler seg på: 
 
1. Kunnskap om framtidig boligbehov 
2. Kunnskap om bruk av virkemidlene 
3. Kompetansen og kapasitet til dialog 
4. Samordne og gjennomføre  
 
Tiltaksdelen synliggjør bl.a. hvem som har ansvar for å følge opp tiltakene. Det er i all 
hovedsak enheter og virksomheter i kommunen som står som ansvarlig eller 
samarbeidspart. Dette kan gjøre at tiltaksdelen kan framstå som en virksomhetsplan. 
Rådmannen mener likevel det er viktig å synliggjøre hvordan denne første versjonen 
skal følges opp.  
 
Innspillene fra utvalgsbehandlingen er vurdert i utarbeidelse av tiltaksdelen. 
Rådmannen vurdere det dit hen at de fleste innspillene dekkes av tiltakene i planens 
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tiltaksdel. De øvrige tiltakene anbefaler rådmannen blir spilt inn til 
kommuneplanrulleringen.  
 
Rådmannen mener at denne første versjonen av boligpolitisk plan for Ås kommune 
med mål, strategier og tiltaksdel, er en god start i kommunens arbeid med å få en 
mer helhetlig boligpolitikk. Den skal bidra til at det framtidige boligbehovet for ulike 
målgrupper vil bli dekket, i tråd med befolkningsveksten som det legges føringer for i 
kommuneplanen. Den skal også bidra til en variert boligsammensetning som møter 
ulike behov både når det gjelder alder, økonomi og husholdningstyper. Den vil også 
bidra til å sikre at det legges vekt på at bomiljøet skal være inkluderende og 
mangfoldige. Planen vil alt i alt bidra til en ønsket by- og tettstedsutvikling som er i 
tråd med kommuneplanen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
En første vurdering av tiltakene, viser at de fleste tiltakene kan gjennomføres 
innenfor eksisterende rammer. Tiltak som krever økte rammer vil bli vurdert i 
sammenheng med utarbeidelse av handlingsprogram og økonomiplan for 2021, 2022 
og 2023.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Den boligpoliske planen har ingen direkte miljømessige konsekvenser. Hensynet til 
ulike interesser utredes i forbindelse med aktuelle reguleringsplaner som legger til 
rette for boligutvikling.  
 
Alternativer: 
Boligpolitisk plan vedtas ikke.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er første gang Ås kommune lager en helhetlig boligpolitisk plan der ulike 
målgruppers boligbehov og virkemidler ses i sammenheng. Rådmannen mener at 
dette er en god start på et arbeid som må utvikles over tid. Dette er et arbeid som 
stadig flere kommuner er i gang med.  
 
Rådmannen mener den boligpolitiske planen vil være et nyttig og viktig verktøy for å 
gi kommunen en mer aktiv, effektiv og helhetlig boligpolitikk. Det gjør kommunen i 
stand til å møte framtidens boligbehov på en bedre måte enn i dag. Det forutsetter at 
den får oppmerksomhet, rulleres og rapporteres på, slik at tiltakene til enhver tid er 
målretta, og at den brukes av de delene av kommuneorganisasjonen som den angår.   
 
Rådmannen anbefaler at boligpolitisk plan for Ås kommune med tiltaksdel vedtas slik 
den foreligger.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-71/19 
Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  19/00608-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 14/19 19.08.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 9/19 21.08.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/19 21.08.2019 
4 Formannskapet 46/19 28.08.2019 
5 Kommunestyret 42/19 04.09.2019 
6 Kommunestyret 71/19 23.10.2019 
 
 

Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets 

perspektiv og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i 
sosiale aktiviteter. 

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». Relevante utvalg orienteres årlig om arbeidet. 

4. Rådmannen legger frem en sak hvor det foreligger en oversikt over alle 
inntektsreduserte gebyrer, med forslag til en alternativ og mer progressiv modell 
som erstatter dagens "trappetrinn-modell". Saken legges frem ifm med 
budsjettbehandling november/desember 2019.  

5. Kommunen tar kontakt med barne- og ungdomsorganisasjoner som tilbyr 
fritidsaktiviteter til barn og unge i kommunen, for å etablere et mulig samarbeid for 
oppfølging av tiltak rettet mot målgruppen.  

6. Det redegjøres for bruken av bevilgede midler i K-sak 31/19 som egen sak. Dette 
inkluderer også vurdering av bruk av midler til aktivitetskort og en utlånsordning 
for utstyr. 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Ordfører Ola Nordal fremmet utsettelsesforslag av tidsmessige årsaker. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

_____ 
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Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

 Endret punkt 3 i rådmannens forslag: Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier 
forankres i "Helhetlig plan for barn og unge". Relevante utvalg orienteres årlig om 
arbeidet.  

 Nytt punkt: Kommunen tar kontakt med barne- og ungdomsorganisasjoner som 
tilbyr fritidsaktiviteter til barn og unge i kommunen, for å etablere et mulig 
samarbeid for oppfølging av tiltak rettet mot målgruppen.  

 Nytt punkt: Det redegjøres for bruken av bevilgede midler i K-sak 31/19 som egen 
sak. Dette inkluderer også vurdering av bruk av midler til aktivitetskort og en 
utlånsordning for utstyr. 

 
Votering: 
HOKs innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag kulepunkt 1 ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag kulepunkt 2 ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag kulepunkt 3 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
Se øverst i saken. 
 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.08.2019: 
Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet følgende alternative forslag:  

 Endret punkt 2 i rådmannens forslag: Prioritering av midler til aktuelle tiltak 
behandles i forbindelse med budsjettprosessen. Bevilgede midler i K-sak 
31/19 utgjør finansieringen for 2019.  

 Endret punkt 3 i rådmannens forslag: Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier 
forankres i "Helhetlig plan for barn og unge". Relevante utvalg orienteres årlig 
om arbeidet. 

 Nytt punkt 4: Kommunen tar kontakt med barne- og ungdomsorganisasjoner 
som tilbyr fritidsaktiviteter til barn og unge i kommunen, for å etablere et 
samarbeid for oppfølging av tiltak rettet mot målgruppen. Dette inkluderer 
også utlånsordning av utstyr. 

 Nytt punkt 5: Rådmannen vurderer en økning av støtteordningen for 
lavinntektsfamilier i kulturskolen ved budsjettbehandlingen av 2020. 

 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:  

 Rådmannen legger frem en sak hvor det foreligger en oversikt over alle 
inntektsreduserte gebyrer, med forslag til en alternativ og mer progressiv 
modell som erstatter dagens "trappetrinn-modell". Saken legges frem ifm med 
budsjettbehandling november/desember 2019.  

 
Votering:  
Rådmannens innstilling 1. punkt ble enstemmig tiltrådt.  
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Rådmannens innstilling 2. og 3. punkt ble tiltrådt 8-1(SV) ved alternativ votering mot 
SVs forslag til endret punkt 2 og 3.  
 
Tilleggsforslag fra SV, kulepunkt 1 og 2, ble nedstemt 8-1(SV).  
 
Tilleggsforslag fra H ble tiltrådt 7-2(SV, Ap).  
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets 

perspektiv og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i 
sosiale aktiviteter. 

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 

4. Rådmannen legger frem en sak hvor det foreligger en oversikt over alle 
inntektsreduserte gebyrer, med forslag til en alternativ og mer progressiv modell 
som erstatter dagens "trappetrinn-modell". Saken legges frem ifm med 
budsjettbehandling november/desember 2019.  

 
_____ 

 
  
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 21.08.2019: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
HHS ber om en orientering av kvalifiseringsprogrammet med gjennomførte tiltak og 
resultatmål innen 30.05.2020. 
 
Votering: Høyres forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 21.08.2019: 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets 
perspektiv og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i 
sosiale aktiviteter. 
2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 
3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 
4. HHS ber om en orientering av kvalifiseringsprogrammet med gjennomførte tiltak 
og resultatmål innen 30.05.2020. 
 

____ 
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Ungdomsrådets behandling 19.08.2019: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 19.08.2019: 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets 
perspektiv og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i 
sosiale aktiviteter. 
2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 
3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets 
perspektiv og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i 
sosiale aktiviteter. 
2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 
3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 
 
Ås, 07.08.2019 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Kommunalsjef 
 Oppvekst og opplæring 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 
Kommunestyret  
 

Vedlegg: 
1 - Tidligere vedtak 
2 - Prosjektbeskrivelse - rapport familiekoordinator 
3 - Oversikt over tiltak barn i lavinntekt 
4 - Barnefattigdom og marginalisering 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
HHS 5/18 
HHS 19/18 
K-sak 9/18 
K-sak 87/18 
K-sak 93/18 
HOK 10/19 
HHS 2/19 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder barn, unge og familier 
Virksomhetsleder skole 
Virksomhetsleder barnehage 
Virksomhetsleder kultur og fritid 
Leder NAV Ås 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunens arbeid mot barnefattigdom ble satt på dagsorden høsten 2017. 
Rådmannen ble da bedt om å utarbeide en samlet oversikt over kommunens arbeid 
mot barnefattigdom og fremme en politisk sak. Under seneste behandling av saken i 
HOK og HHS 10.04.2019 ble saken sendt tilbake for å svare ut kommunestyrets 
vedtak av 14.02.2018 K-sak 9/18 punkt 2 og 3. Rådmannen anser at disse punktene 
nå er svart ut under overskriften statlige og kommunale ordninger og satsninger. 
 
Etter flere runder med fokus på å besvare spørsmål av høy detaljgrad, ønsker 
rådmannen nå å flytte fokus fra detaljfokuseringen til felles mål og retning for det 
videre arbeidet.  
 
Det foreligger en rekke universelle ordninger nedfelt i lov og forskrifter som har til 
hensikt å utjevne sosiale forskjeller og skape muligheter for flere barn og unge. I 
tillegg er det en rekke statlige satsninger og lokalpolitiske føringer som skal støtte 
oppunder familier med lav inntekt. NAV er sentral i dette arbeidet – med mål om å få 
flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Naturlig nok er deres innfallsvinkel rettet 
mot de voksne.  
 
I 2015 lanserte regjeringen strategien Barn som lever i fattigdom (2015-2017). 
Strategien skal dempe effekten av å vokse opp i lavinntektsfamilier og forebygge at 
fattigdom går i arv. Barnekonvensjonen er overordnet rettesnor for strategien.  
 
Rådmannen ønsker i det videre arbeidet å ta utgangspunkt i barnets perspektiv og 
satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale aktiviteter, 
med mål om at alle barn og unge i Ås skal få mulighet til å utvikle sosial kapital. 
Sosial kapital er de ressurser som barn får tilgang til gjennom sine sosiale nettverk 
og aktiviteter. Sett ut ifra et helhetlig oppvekstbilde mener rådmannen at dette er et 
viktig perspektiv å ta og retning å gå, med henblikk på hvordan kommunen kan 
motvirke levekårsulemper blant barn og unge.  
 
 
Fakta i saken: 
I vedtak av 06.09.2017 ble rådmannen bedt om å lage en god og samlet oversikt 
over kommunens arbeid mot barnefattigdom, og fremme en politisk sak høsten 2017. 
Saken startet opp i Ungdomsrådet, HHS og HOK januar 2018. På bakgrunn av 
kommunestyrets første behandling, jf. vedtak i K-sak 9/18, har saken og temaet vært 
oppe til politisk behandling i flere omganger. Etter formannskapets 
tilbakesendingsvedtak 21.11.2018, ble saken utredet på nytt, ref. F-sak 93/18 og K-
sak 87/18. Den nye saken (HHS 2/19 og HOK 10/19) ble sendt tilbake for å bedre 
svare ut punkt 2 og 3 i kommunestyrets opprinnelige vedtak i K-sak 9/18. 
 
Vedlagt følger oversikt over tidligere saksgang og vedtak knyttet til denne saken 
(vedlegg 1). Det henvises også i det nedenstående til prosjektrapport 
Familiekoordinator ved NAV Ås (vedlegg 2). Rådmannen mener rapporten, i tillegg til 
tidligere saksutredninger, i stor grad svarer ut tidligere spørsmål. 
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Saksutredningen tar sikte på å belyse kommunens arbeid rettet mot barn i 
lavinntektsfamilier i et helhetlig perspektiv. Det gjøres rede for definisjoner, 
målemetoder, risikogrupper og status i Ås samt sentrale statlige satsninger og 
føringer, med hensikt om å sette rådmannens forslag til felles retning for det videre 
arbeidet i en kontekst. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse 
med budsjettprosessen. Saksutredningen avgrenses derfor til kun å fokusere på 
felles mål og retning, som skal være førende i forbindelse med videre prioritering av 
midler.  
 
Felles mål og retning for det videre arbeidet  
Det er viktig at kommunens prioriterte tiltak og innsats rettet mot barn i 
lavinntektsfamilier sees i sammenheng med de lovpålagte tjenester knyttet til barn og 
unge (skole, barnehage, helse- og sosialtjenester), som gjennom sitt 
samfunnsoppdrag støtter oppunder holdninger og verdier med tanke på inkludering 
og fellesskap. Eksempelvis innebærer gratisprinsippet i skolen at kommunen ikke 
kan kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med 
grunnskoleopplæringen, og kan heller ikke kreve egenbetaling for aktiviteter som er 
en del av opplæringen, men som foregår utenfor skoletiden. Målet med tydelige 
satsninger i det videre arbeidet er i så måte å løfte blikket mot en felles retning med 
fokus på tiltak som komplementerer det forebyggende arbeidet som allerede inngår i 
det daglige virke.  
 

Med dette som utgangspunkt fremmer rådmannen følgende forslag til felles mål og 
retning for den neste 4-årsperioden:  
 
Mål: Alle barn og unge i Ås skal ha mulighet til å delta sosialt.  
 
Kommunen skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets perspektiv, og 
satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale aktiviteter. 
Dette med mål om at alle barn og unge i Ås skal få mulighet til å utvikle sosial kapital, 
altså de ressurser som barn får tilgang til gjennom sine sosiale nettverk og aktiviteter.  
 
I det følgende er det listet opp en rekke eksempler på eksisterende tiltak, og tiltak 
kommunen vil jobbe videre med:  
 
- Opplevelseskort  

- Sommerjobb for ungdom  

- Utstyrsbod  

- Meråpent bibliotek  

- Gratis ungdomshus  

- Gratis idrettsskole for elever på 1.trinn  

- Tilgang til eget nettbrett (1:1 iPad i barneskolene)  
 
Vedlagt følger også en oversikt over tidligere utprøvde tiltak, pågående tiltak, samt 
oversikt over årets søknader til Nasjonal tilskuddsordning for barn i lavinntektsfamilier 
(vedlegg 3). Tre av søknadene er innvilget. I forbindelse med prosjektet 
Familiekoordinator ved NAV Ås, følger prosjektrapporten vedlagt i saken. 
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Definisjoner, målemetoder og status  
Fattigdomsbegrepet brukes ikke bare om situasjoner der en person mangler mat, 
klær og tak over hodet. I en moderne velferdsstat innebærer fattigdom også at det å 
mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet (Fløtten, 
2009. Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal).  
 
Relativ fattigdom knyttes til det å mangle ressurser for å kunne fungere sosialt, og 
delta i de aktivitetene og å ha den levestandarden som er vanlig i samfunnet. Denne 
forståelsen bygger på sosiale normer i samfunnet for hva som er akseptable og ikke 
akseptable levekår (Seim & Larsen, 2011. Barnefattigdom i et rikt land. 
Kunnskapsoppsummering om fattigdom og eksklusjon blant barn i Norge. HiOA).  
 
Norge har ingen offisiell fattigdomsdefinisjon eller fattigdomsgrense, men offentlige 
tiltaksplaner og handlingsplaner mot fattigdom har siden 2001 lagt EU og OECD sine 
relative lavinntektsmål til grunn for fattigdomsforståelsen. Det er tre mål som ofte 
benyttes for å måle relativ fattigdom; lavinntekt, mangel på levekårsgoder, og 
subjektive mål. I denne saksutredningen fokuseres det kun på lavinntekt og mangel 
på levekårsgoder som indikator på fattigdom. Dette begrunnes i at et mål på 
selvopplevelse av fattigdom krever omfattende kartlegginger av om folk oppfatter seg 
som fattige.  
 
Lavinntekt  
I Norge (via SSB) og i EU (via Eurostat) settes lavinntektsgrensen vanligvis ved 60 
prosent av medianinntekten i landet. Statistikken baseres på husholdningens 
samlede inntekt etter skatt. Dette inkluderer offentlige overføringer. Husholdningen 
blir justert for sammensetning av barn og voksne i husholdet. Personer som tilhører 
en husholdning med inntekt under denne inntektsgrensen regnes for å ha lav inntekt. 
Når man måler lavinntekt over en periode på tre år, kalles dette for vedvarende 
lavinntekt.  
 
Forskjellige lavinntektsmål påvirker resultatene. Men selv om man benytter ulike mål 
på lavinntekt, viser statistikken den samme trenden på nasjonalt nivå – at andelen 
barn i lavinntektsfamilier er økende over tid.  
 
Det kan imidlertid ikke settes likhetstegn mellom det å ha lav inntekt, og det å 
oppleve en dårligere levestandard og færre muligheter til å delta i aktiviteter enn barn 
flest. Men barn i husholdninger med lavinntekt regnes som å ha risiko for å oppleve 
fattigdom, særlig om lavinntekten er vedvarende. Å måle barn i familier med 
lavinntekt er derfor en indikator på risiko for fattigdom blant barn (Bufdir).  
 
Mangel på levekårsgoder  
Dårlige levekår kan komme til uttrykk gjennom å mangle sentrale levekårsgoder, det 
vil si eiendeler og aktiviteter som er nødvendige for å ha en akseptabel levestandard. 
Eksempelvis kan dette handle om å ha råd til å reise på ferie, delta i fritidsaktiviteter, 
eller delta i bursdager med gave. Mål på hvem som mangler levekårsgoder kan 
fungere som en indikator på fattigdom. Tilnærmingen reflekterer ikke at folk kan ha 
en god levestandard selv om de mangler visse goder. 
 

Fattigdom blant barn  
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Husholdninger som har størst risiko for å havne i lavinntektsgruppen, og kjennetegn 
på familier med risiko for lavinntekt:  
1. Foreldre med lav eller ingen yrkestilknytning  

2. Enslige forsørgere  

3. Lav utdanning  

4. Barn med innvandrerbakgrunn  
 
Barn i familier med lav inntekt er utsatt for mange ulike levekårsulemper. Vedlagt 
følger en oversikt, utarbeidet av Bufdir, som illustrerer hvordan levekårsulemper 
knyttet til økonomi, lokalmiljø, helse, deltakelse/skole og samspill kan påvirke 
hverandre (vedlegg 4).  
 
Status i Ås kommune  
Indikatorene er hentet fra barnefattigdom.no, og sier noe om status på 
barnefattigdomsfeltet for Ås, hvorvidt det har skjedd endringer over tid og kjennetegn 
på barnefamilien som risikerer å oppleve fattigdom. Indikatorene kan imidlertid ikke si 
noe om hvorfor og hvordan endringen skjer. Indikatorene gir en pekepinn på 
utviklingen. 
 

Omfang 
 2013 2014 2015 2016 

1. Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt 6,7 7,1 8 8,9 

2. Barn i husholdninger med lavinntekt siste år 5,2 5,1 6,5 5,5 

3. Barn i husholdninger med lavinntekt siste år etter lokale 
lavinntektsgrenser 

5,2 5,1 6,5 5,5 

 
Risiko 
 2013 2014 2015 2016 

4. Barn i husholdninger med enslig forsørger 8,5 10 8,7 8,5 

5. Barn i husholdninger uten yrkestilknyttede personer 4,9 5,4 6,5 6 

6. Barn i husholdninger som har mottatt sosialhjelp i løpet av året 2,9 3,9 3,7 3,6 

7. Barn i husholdninger der minst én person mottar uføretrygd 3,4 4,2 4,1 4,3 

 
Boforhold 
 2015 2016 

8. Barn i husholdninger som bor trangt (rom og kvm) 17,9 18,9 

9. Barn i husholdninger med lavinntekt som bor trangt (rom og kvm)  55,6 52,4 

 
 
Om indikator  
 

1. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt (treårsperiode, 
EU60). 

2. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger som har mindre enn 60 % av medianinntekten i 
Norge, og med en brutto finanskapital under 1 G.  

3. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger som har mindre enn 60 % av medianinntekten i 
den enkelte kommune, og under 1 G i brutto finanskapital. Indikatoren måles på samme måte 
som indikatoren "Barn i husholdninger med lavinntekt siste år". 

4. Denne variabelen måler barn 0-17 år i husholdninger som har en enslig forsørger. Det er den 
registrerte bostedsadressen til barnet pr. 31.12 som statistikken baserer seg på. SSBs 
registerdata sier ingenting om graden av delt omsorg. Barnebidrag gjennom private avtaler er 
ikke med i inntektsstatistikken.  

5. Barn 0-17 år i husholdninger uten yrkestilknyttede personer.  
6. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger som har mottatt sosialhjelp det siste året. Hvis 
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minst én person i husholdningen har mottatt sosialhjelp i løpet av inntektsåret, så regnes 
husholdningen som å være sosialhjelpsmottaker. 

7. Indikatoren viser barn 0-17 år i husholdninger der minst én person mottar uføretrygd. 
8. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger som er trangbodd.  
9. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger med lavinntekt siste år, som er trangbodd. 

 
Begrepsavklaringer:  
 
Uten yrkestilknytning: For at du skal regnes som yrkestilknyttet må din arbeidsinntekt overstige 
folketrygdens minsteytelse på 2,28 G. I 2016 tilsvarte 2,28 G følgende inntekt: 209 167 kr. Inntekten er 
etter skatt. Det vil si at en husholdning kan bli regnet som uten yrkestilknytning, selv om forsørgerne er 
i arbeid. 
 
Trangbodd: Husholdninger regnes som trangbodd dersom: 1. Antall rom i boligen er mindre enn antall 
personer eller én person bor på ett rom, og 2. Antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvm per 
person. I tilfeller hvor det mangler opplysninger om antall rom eller p-areal, vil husholdninger regnes 
som trangbodde dersom en av de to betingelsene er oppfylt (SSB). 
 
Datagrunnlag 
Statistisk sentralbyrå. Registerbasert inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 
 
Ytterligere informasjon om indikator og datagrunnlag er å finne på www.barnefattigdom.no  

 
 
 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har på forespørsel gitt følgende 
vurdering av statistikken for Ås kommune:  
 
Ås har stort sett verdier under gjennomsnittet for både fylket og hele landet, og dette 
kan tolkes positivt for kommunen. Ås har en litt høyere andel barn med vedvarende 
lavinntekt i forhold til de andre kommunene i Follo og dette har vært en trend over 
flere år. Indikatoren som måler lavinntekt over ett år og ekskluderer 
barnehusholdninger med formue er lav sammenlignet med landsgjennomsnittet, og 
dermed kan det tyde på at Ås har en del barnefamilier som har lavinntekt, men som 
samtidig har en del oppsparte midler. Når man ekskluderer de med oppsparte midler 
på 1G eller mer ligger Ås på linje med de andre kommunene.  
 
Ås har flere barn i husholdninger med lavinntekt over en treårsperiode, men hva som 
ligger bak dette vet man ikke da annen statistikk ikke gir det svaret. Det kan ha noe 
med næringene i Ås å gjøre, demografien og det generelle inntektsnivået til 
barnefamiliene i kommunen. 
 
Det er viktig å huske at dette er indikatorer som skal gi en pekepinn på utviklingen, 
og selv om en enkeltindikator som vedvarende lavinntekt skiller seg litt ut, har Ås 
ganske lave andeler i forhold til landet og på mange av variablene i forhold til 
kommunene dere sammenligner dere med. Det er kanskje viktigere å se på 
helhetsbildet, heller enn å fokusere på én enkelt indikator. Bufdir mener at 
statistikken tyder på at Ås har et mindre omfang av barnefattigdom / risiko for 
barnefattigdom enn kommuner flest.  
 
Selv om de siste tallene som foreligger på barnefattigdom.no er fra noen år tilbake, 
gir det likevel en god pekepinn på hvordan situasjonen er i dag. 
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Statlige og kommunale ordninger og satsninger  
Det foreligger en rekke universelle ordninger nedfelt i lov og forskrifter fra statlig hold, 
som har til hensikt å utjevne sosiale forskjeller og skape muligheter for flere. Gratis 
kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage, bostøtte og 
kvalifiseringsprogrammet er noen eksempler på dette. Gratis ungdomshus, redusert 
foreldrebetaling i SFO og delmål i boligpolitisk handlingsplan som omhandler 
boligsosiale føringer, er eksempler på kommunale prioriteringer og føringer.  
 
Ansvar for forvaltning og håndheving av de mange ordningene ligger i stor grad på 
NAV, men en betydelig del ligger også på den øvrige kommunale forvaltning. NAV 
består som kjent av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av 
kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. Med mål om å 
få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad, styres naturlignok NAVs 
innfallsvinkel, i arbeidet rettet mot barn i lavinntektsfamilier, mot de voksne.  
 

Regjeringen har som mål å skape muligheter for alle. I 2015 lanserte regjeringen 
strategien Barn som lever i fattigdom (2015-2017). Fokus har vært sikre barn i 
lavinntektsfamilier et rikere aktivitetstilbud slik at de kan delta i sosiale aktiviteter og 
idrett på lik linje med andre barn. Strategien skal dempe effekten av å vokse opp i 
lavinntektsfamilier og forebygge at fattigdom går i arv. Barnekonvensjonen er 
overordnet rettesnor for strategien. Rapporten som oppsummerer erfaringer fra 
arbeidet med strategien konkluderer blant annet med det hovedfunn at 
barneperspektivet nå ivaretas stadig bedre innenfor barnefattigdomsfeltet.  
 
I statsbudsjettet er det i 2019 satt av nærmere 300 millioner kroner til Nasjonal 
tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal 
tilskuddsordning mot barnefattigdom). Målet er å motvirke og/eller dempe 
konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et 
virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige 
sosiale arenaer som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og 
sosiale situasjon. Denne tilskuddsordningen er ett av flere tiltak i den ovennevnte 
strategien.  
 
I tillegg til den nevnte Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i 
lavinntektsfamilier, finnes det også en rekke andre ordninger kommunen kan søke 
om midler fra; barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, støtte til oppfølgings- og 
losfunksjoner for ungdom og tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontor, 
tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak, Frifond og ulike tilskudd fra 
Korus-Øst. Listen er ikke uttømmende. 
 
Ås kommune har startet prosessen for å endre tilhørighet fra kommunegruppe 4 til 
kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. Henvendelse er gjort til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
Om kvalifiseringsprogrammet  
I arbeidet med kvalifiseringsprogrammet samarbeider NAV Ås med ulike private og 
offentlige arbeidsgivere, diverse tiltaksarrangører, internt innad i NAV Ås og andre 
enheter i NAV. 
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Det samarbeides/arbeides også opp mot helseapparatet, skoler og offentlige etater i 
forhold til tilrettelegging for at brukerne skal stå forberedt og ha bedre muligheter til å 
komme i lønnet arbeid.  
 
Deltakerne i kommunens kvalifiseringsprogram får økonomisk rådgivning. Det er 
vanlig at deltakerne får hjelp med bestilling av skattekort og politiattester. Deltakerne 
får også bistand i forhold til kontakt med banker, telefon og strømleverandører. De får 
bistand i forbindelse med søknader av f.eks. reisebevis og oppholdstillatelser med 
mere. Slik hjelp er viktig for deltakerne å få for også å kunne fokusere på jobb og 
aktivitet. 
 
Virkemidler som benyttes i kommunens kvalifiseringsprogram; arbeidsmarkeds-
opplæringskurs av kortere eller lenger varighet, arbeidstreningsplasser, lønnstilskudd 
og samtaler.  
 
Det er NAV sine vurderinger og virkemidler samt samarbeidet med deltakerne og 
samarbeidspartnere som er avgjørende for at tiltakene skal ha effekt. Det er viktig å 
matche deltakere med det riktige tiltaket / tiltakene. For noen deltakere vil det være 
hensiktsmessig med ett lengre løp på en arbeidsmarkedsbedrift i 
arbeidsforberedende trening. På et slikt tiltak vil det være tett oppfølging. For andre 
deltakere vil det beste være en kortvarig arbeidstrening. Kvalifiseringsprogrammet gir 
mulighet til individtilpassede program, noe som er en avgjørende faktor for å lykkes.  
 
Nedenfor gjøres det rede for erfaringer fra arbeidet med deltakere i 
kvalifiseringsprogrammet som har barn og som dermed lever i lavinntekt. I det siste 
halvannet året har NAV Ås hatt oppfølging av 8 deltakere med barn.  
 

1. Enslig deltaker med flere barn. Jobbet for at deltaker skulle fullføre utdanning.  

Deltaker valgte å trekke seg fra å fullføre utdanning og få seg arbeid innen 

butikk. Vedkommende var på arbeidstrening i butikk kombinert med 

helseoppfølging.  Deltaker har helseutfordringer og har søkt helserelatert 

ytelse og avsluttet kvalifiseringsprogrammet.  

2. Deltaker, gift og med barn.  Flyktning med omfattende språkproblemer som 

ikke fullførte norskopplæring innen perioden med introduksjonsprogrammet.  

Vedkommende har i tillegg helseproblemer. Kartlegging av motivasjon og 

arbeidsrettet aktivitet gjennom arbeidsgruppa. Avsluttet 

kvalifiseringsprogrammet grunnet språkutfordringer og motivasjon. 

3. Deltaker, gift og med barn. Flyktning med omfattende språkproblemer. Vært 

lang tid i tiltak med tett oppfølging. Utprøving intern og ekstern arbeidstrening. 

Omfattende helseproblematikk men også noen utfordringer i forhold til andre 

grunner som motivasjon og religion.  Vedkommende har søkt helserelatert 

ytelse og avsluttet kvalifiseringsprogrammet. 

4. Gift deltaker med flere barn. Gått på voksenopplæring kombinert med jobbsøk. 

Deltaker har valgt å avslutte kvalifiseringsprogrammet for å være hjemme med 

barn. Vedkommende har som målsetting å fullføre studier. I forbindelse med 

gjenopptak av kvalifiseringsprogrammet valgte familien å flytte ut fra Ås 

kommune da ektefelle fikk lønnet arbeid i en annen del av landet. 
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5. Deltaker med forsørgelsesplikt. Vedkommende har deltatt på 

arbeidsmarkedsopplæringskurs og vært en kortere periode i arbeidstrening 

som gikk over til lønnet arbeid. I forbindelse med lønnet arbeid ble 

lønnstilskudd brukt som virkemiddel. NAV har i perioden med 

kvalifiseringsprogrammet hatt tett dialog med tiltaksarrangør og vært på møte 

hos arbeidsgiver samt mye kontakt per telefon. Deltaker er nå selvforsørget.  

6. Gift deltaker med flere barn. Deltaker fullfører grunnskole. Planen er 

arbeidsrettet aktivitet gjennom kurs eller arbeidstrening samt at deltaker skal 

fullføre fag på videregående nivå. Familie er selvforsørget. 

7. Deltaker med forsørgelsesplikt. Vedkommende har deltatt på 

arbeidsmarkedsopplæringskurs og vært på arbeidstrening. Arbeidstrening gikk 

over til lønnet arbeid med lønnstilskudd i en kortere periode. Deltaker har nå 

lønnet arbeid uten støtte fra NAV. NAV har i hele perioden hatt tett dialog med 

flere møter med tiltaksarrangør og arbeidsgiver. Arbeidsgiver er en større og 

veletablert bedrift. Deltaker er nå selvforsørget. 

8. Enslig deltaker med forsørgelsesplikt. Har tidligere deltatt i 

kvalifiseringsprogrammet. I forbindelse med nytt regelverk for 

kvalifiseringsprogrammet fra den 01.01.19. har deltaker hatt mulighet til å 

søkes inn på nytt. Deltaker startet på arbeidsmarkedsopplæringstiltak med tett 

oppfølging. Deltaker har siden oppstart hatt mye fravær fra tiltaket, og har ved 

flere anledninger på grunn av blant annet sykdom avlyst møter og aktivitet. 

NAV gjør faglige vurderinger i forhold til utskriving av tiltak og stans av 

kvalifiseringsprogrammet (nytt regelverk gjør det enklere å ta inn deltaker  

kvalifiseringsprogrammet etter en stans) Det vil nå også fra NAV sin side 

initieres et tett samarbeid med helseapparatet og andre kommunale instanser.  

Av deltakere som ikke har forsørgelsesplikt for barn, har frem til nå i 2019, 3 personer 
avsluttet kvalifiseringsprogrammet med resultat lønnet arbeid. Alle 3 er  
nå selvforsørget. En av dem er over 60 år, en av dem er drop-out elev fra 
videregående skole. To av dem er fra land utenfor EØS-området og har til dels store 
språkproblemer. En fjerde deltaker er nå på arbeidstrening i Ås kommune.  
 
NAV er her i dialog med arbeidsgiver om at arbeidstreningen nå innen kort tid vil gå 
over i lønnet vikarjobb i forbindelse med ferieavvikling.  
Effekten med programmet og de tiltak som har vært brukt i forhold til deltakere med 
barn har vært lønnet arbeid, få avklart deltakere imot arbeidsavklaringspenger og 
studier. For deltakere uten forsørgelsesplikt for barn har effekten/resultatet med 
programmet og tiltakene i vesentlig grad vært lønnet arbeid.   
En effekt har også vært at deltakere av kvalifiseringsprogrammet med målsetting om 
lønnet arbeid har kunnet direkte avklares imot uføre, men også imot deltakelse i 
arbeidsavklaringspenger. Dette da den tette oppfølgingen og det varierte 
aktivitetsnivået i kvalifiseringsprogrammet gir en god arbeidsevneavklaring.  
Målsettingen vil alltid være at deltakere i kvalifiseringsprogrammet blir selvforsørget 
enten gjennom arbeid eller studier (studielån/bidrag).  
Lønnet arbeid i seg selv er ikke alltid nøkkelen til å unngå barnefattigdom. 
Stillingsstørrelse, lønn, sivilstatus, eventuell størrelse på barnebidrag, antall barn og 
husleie påvirker en barnefamilies økonomi. 
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Fremover vil fokus være på målgruppene barnefamilier og ungdommer. Også øvrige 
grupper som fyller kriterier for kvalifiseringsprogrammet vil det satses på. En viktig 
suksessfaktor vil være individtilpasset kvalifiseringsprogram. Endringer i lovverket fra 
den 01.01.2019 gjør det nå mulig å delta i kvalifiseringsprogrammet mer enn en 
gang. Tidligere deltakere vil være aktuelle for programmet en andre gang.  
 
Kvalifiseringsprogrammet i seg vil i de fleste tilfeller ikke gjøre en barnefamilie 
selvforsørget eller unngå å havne i barnefattigdom. Flere av deltakerne trenger 
supplerende økonomisk hjelp når de deltar i programmet. Kvalifiseringsprogrammet 
er ett virkemiddel at på sikt få familier selvforsørget.  
 
 

Vurdering: 
Kommunen har et omfattende ansvar for å bidra til gode levekår i befolkningen. Selv 
om det allerede foreligger en rekke statlige og kommunale ordninger som støtter 
oppunder familier med lav inntekt, strekker dette ansvaret seg forbi ordninger nedfelt 
i lov og forskrift. Tidlig og forebyggende innsats med henblikk på lokalmiljø, helse og 
oppvekst er sentralt i enhver kommunens arbeid for å lykkes med å bidra til gode 
levekår.  
 
Det er et faktum at sosiale forskjeller har betydning for barns levekår og muligheter 
og at barn i husholdninger med lav inntekt er utsatt for mange levekårsulemper. 
 
Betydningen av å kunne delta sammen med jevnaldrende, ha positive rollemodeller 
og få tilgang til sosiale ressurser i lokalsamfunnet påvirker individets livssjanser.  
 
Ifølge Bufdir kan sosial intervensjoner som sikrer deltakelse i fritidstilbud, 
ferieopplevelser eller ulike alternative mestringsarenaer for barn og unge, vurderes 
som en viktig faktor i sosial- eller integreringspolitikken som et bidrag for å forebygge 
at sosial ulikhet går i arv. Man kan således si at initiativer for å sikre sosial inkludering 
under oppveksten kan forankres i et sosialt investeringsperspektiv da sosiale 
aktiviteter gir grunnlag for læring og utvikling. De trenes i sosialt samspill, lærer å 
forstå sosiale koder og øker sin sosiale kompetanse, samt får mulighet til å oppleve 
tilhørighet og mestring. Dette er forhold barna og ungdommene vil ha nytte av i 
utdanningsløpet og fremtidig arbeid. 
 
Åpne og inkluderende tiltak som tar utgangspunkt i barnets perspektiv, er nok en 
suksessfaktor Bufdir løfter frem. Da regjeringen lanserte strategien Barn som lever i 
fattigdom (2015-2017), ble barnets perspektiv satt på dagsorden, i det 
Barnekonvensjonen er en overordnet rettesnor for strategien. Føringene er tydelige – 
det skal satses på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale 
aktiviteter. Tiltakene skal med andre ord sikre at barn og unge har gode levekår her 
og nå. Strategien skal dempe effekten av å vokse opp i lavinntektsfamilier og hindre 
at fattigdom går i arv.  
 
Rådmannen tar signalene til etterretning. For de tidligere nevnte eksempler på 
eksisterende tiltak, og tiltak kommunen vil jobbe videre med, er det gjennomgående 
at barnets perspektiv står i fokus. Satsninger og tiltak som springer ut fra et 
barneperspektiv vil i tillegg være et viktig supplement til NAVs perspektiv som i 
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hovedsak er rettet mot de voksne. Det å kunne delta i sosiale aktiviteter sammen 
med jevnaldrende ansees som et viktig levekårsgode, og det kan blant annet ha 
betydning for barn og unges psykiske helse. 
 

Studenter med barn er ikke kategorisert som en lavinntektshusholdning. Likevel er 
det slik at studenter med barn sannsynligvis har lav inntekt i en periode, noe som kan 
begrense barnas muligheter til å delta sosialt. Rådmannen mener derfor denne typen 
husholdning også er en viktig gruppe å favne gjennom åpne og inkluderende tiltak, i 
og med Ås kommune er en universitetskommune med mange studenter.  
 

Politisk og administrativ behandling i kommunen som sørger for oppmerksomhet, 
forankring og kjennskap til aktiviteten, er en viktig suksessfaktor i innsatsen mot 
barnefattigdom. Rådmannen erkjenner behovet for bedre koordinering og 
samhandling rundt kommunens innsats for å redusere negative konsekvenser av 
fattigdom blant barn og unge.  
 

Foreldrenes økonomiske situasjon påvirker barnas oppvekst både direkte og 
indirekte, da økonomiske utfordringer opptrer ofte sammen med andre problemer 
som for eksempel psykiske lidelser, vold og rus. Kompleksiteten i oppgaveløsningen 
fordrer tverrsektoriell samhandling. Samhandling og innsats for barn i 
lavinntektsfamilier vil forankres i Helhetlig plan for barn og unge. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Saken legger ikke opp til noen økonomiske konsekvenser. Forslag til prioriterte tiltak 
vil innarbeides i forbindelse med budsjettprosessen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Foreslått mål og retning besluttes ikke, og saken tas til orientering. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener det er nødvendig at det settes mål og retning for kommunens 
videre arbeid med barn i lavinntektsfamilier. Forslag til mål og retning er satt ut ifra et 
barneperspektiv. Rådmannen mener at satsninger og tiltak som springer ut fra 
barnets perspektiv vil være et viktig supplement til NAVs innfallsvinkel, som i 
hovedsak er rettet mot de voksne. Det å kunne delta i sosiale aktiviteter sammen 
med jevnaldrende ansees som et viktig levekårsgode, og det kan blant annet ha 
betydning for barn og unges psykiske helse.  
 

Det er viktig å understreke at det allerede i dag gjøres mye forebyggende arbeid for å 
motvirke negative konsekvenser som lavinntekt kan medføre. Det gjenstår imidlertid 
å sette felles mål og retning for å kunne systematisere og prioritere blant flere 
aktuelle tiltak. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-72/19 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Saksbehandler:  Camilla Sæbjørnsen Saksnr.:  19/02230-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Eldrerådet 10/19 08.10.2019 
1 Klima- og miljøutvalg 19/19 08.10.2019 
1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11/19 08.10.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 12/19 09.10.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 33/19 09.10.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 65/19 10.10.2019 
5 Formannskapet 56/19 16.10.2019 
6 Kommunestyret 72/19 23.10.2019 
 

 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
Publiseres på kommunens nettside og nettbrett så snart møteprotokollen er godkjent. 
 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Forslag til frivilligmelding sendes lag og foreninger på høring før bearbeiding 
og videre behandling. 

2. Dersom endelig frivillighetsplan, etter høring, ikke foreligger i tide, legges 
forslaget til frivillighetsmelding til grunn for budsjettbehandling for 2020. 

 
H og FrP fremmet forslag om klima- og miljøutvalgs innstilling fra 08.10.2019: 

Klima- og miljøutvalg anbefaler formannskapet å sende saken med utvalgenes 
innspill til behandling i første møte med det nye hovedutvalg for oppvekst og 
kultur (HOK) etter konstituering. 
 
Frivilligmeldingen må skille mellom de to gruppene frivillige: Enkeltpersoner og 
lag og foreninger. 
 
Det må komme bedre fram i meldingen at kommunen skal tilrettelegge for og 
samarbeide med frivilligheten og ikke styre frivilligheten. Arbeid med 
frivilligheten må eksempelvis endres til samarbeid med frivilligheten. 

 
Votering: 
Fellesforslaget fra H og FrP ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. 
 
SVs forslag ble enstemmig tiltrådt som tillegg til tiltrådt fellesforslag. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler formannskapet å sende saken med 
utvalgenes innspill til behandling i første møte med det nye hovedutvalg for oppvekst 
og kultur (HOK) etter konstituering. 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-16-10-2019.350480.MD1I608428ob363.pts.html
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Frivilligmeldingen må skille mellom de to gruppene frivillige: Enkeltpersoner og lag og 
foreninger. 
 
Det må komme bedre fram i meldingen at kommunen skal tilrettelegge for og 
samarbeide med frivilligheten og ikke styre frivilligheten. Arbeid med frivilligheten må 
eksempelvis endres til samarbeid med frivilligheten. 
 
Forslag til frivilligmelding sendes lag og foreninger på høring før bearbeiding og 
videre behandling. 
Dersom endelig frivillighetsplan, etter høring, ikke foreligger i tide, legges forslaget til 
frivillighetsmelding til grunn for budsjettbehandling for 2020. 
 

_____ 
 
  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.10.2019: 
Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet følgende forslag: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering:  
SV’s forslag ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens innstilling.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.10.2019: 
• Forslag til frivillighetsmelding sendes lag og foreninger på høring før bearbeiding 

og videre behandling. 
 
• Dersom endelig frivillighetsplan, etter høring, ikke foreligger i tide, legges forslaget 

til frivillighetsmelding til grunn for budsjettbehandling for 2020. 
 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.10.2019: 
Saroj Pal (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:  

- Saken utsettes dersom den ikke har vært til høring til alle lag og foreninger. 
 

Malin K. Aamodt (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:  
- Frivilligmeldingen tas til orientering. 

Forslag som følger saken (Ap):  
- Innen satsningsområde 1, kommunal støtte til frivillig sektor prioriteres tiltak  

2 og 4. Tiltak 1 tas stilling til i handlingsplan/budsjett. Innen satsningsområde 2 
prioriteres alle 4 tiltak. Innen satsningsområde 3 prioriteres tiltak 2. 

 

Odd Vangen (Sp) fremmet følgende tilleggspunkt:  
- HHS ønsker at kommunen spesielt utreder muligheten for et Frivillighetens 

Hus i sentrumsnære og synlige lokaler. 
 

Følgende fellesforslag ble fremmet av H, FrP, SV, R: 
- Frivilligmeldingen tas til orientering, dersom den har vært til offentlig høring. 
- Saken sendes tilbake til rådmannen om den ikke har vært på offentlig høring.   
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Votering: 
Fellesforslaget ble vedtatt 5-3 (1 Ap, 1 MDG, 1 Sp) 
Utvalget vedtok at forslagene fra partiene følger saken. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 09.10.2019: 

 Frivilligmeldingen tas til orientering, dersom den har vært ute til offentlig høring. 

 Saken sendes tilbake til rådmannen om den ikke har på offentlig høring.   
-------- 

Forslagene fra partiene som følger saken:  
- Ap:  

Innen satsningsområde 1, kommunal støtte til frivillig sektor prioriteres tiltak  
2 og 4. Tiltak 1 tas stilling til i handlingsplan/budsjett. Innen satsningsområde 2 
prioriteres alle 4 tiltak. Innen satsningsområde 3 prioriteres tiltak 2 

- Sp:  
HHS ønsker at kommunen spesielt utreder muligheten for et Frivillighetens 
Hus i sentrumsnære og synlige lokaler. 

 
_____ 

 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 08.10.2019: 
Utvalget diskuterte seg frem til følgende fellesforslag: 

Klima- og miljøutvalg anbefaler formannskapet å sende saken med utvalgenes 
innspill til behandling i første møte med det nye hovedutvalg for oppvekst og 
kultur (HOK) etter konstituering. 

 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Frivilligmeldingen må skille mellom de to gruppene frivillige: Enkeltpersoner og 
lag og foreninger. 
 

2. Det må komme bedre fram i meldingen at kommunen skal tilrettelegge for og 
samarbeide med frivilligheten og ikke styre frivilligheten. Arbeid med 
frivilligheten må eksempelvis endres til samarbeid med frivilligheten. 
 

3. Forslag som følger saken: 
Innen satsingsområde 1: Kommunal støtte til frivillig sektor 

 Tiltak 2 og 4 prioriteres (tilrettelegge lokaler og sørge for enkel 
søknadsbehandling). 

 Tiltak 1 (koordinator) tas stilling til i handlingsprogram/budsjett.  
Innen satsingsområde 2 prioriteres alle 4 tiltak.  
Innen satsingsområde 3 prioriteres tiltak 2 (frivilligbørs/partnerskap).  
 

Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag som følger saken: 
Kartlegge muligheten for å opprette frivillighetens hus som blant annet kan 
fungere som utlånssentral for idrettsutstyr etc. 

 
Votering: Utvalgets fellesforslag med Aps forslag 1 og 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
 



Ås kommune 

Kommunestyret 23.10.2019  Side 113 av 145 

 

Klima- og miljøutvalgs innstilling 08.10.2019: 
Klima- og miljøutvalg anbefaler formannskapet å sende saken med utvalgenes 
innspill til behandling i første møte med det nye hovedutvalg for oppvekst og kultur 
(HOK) etter konstituering. 
 
Frivilligmeldingen må skille mellom de to gruppene frivillige: Enkeltpersoner og lag og 
foreninger. 
 
Det må komme bedre fram i meldingen at kommunen skal tilrettelegge for og 
samarbeide med frivilligheten og ikke styre frivilligheten. Arbeid med frivilligheten må 
eksempelvis endres til samarbeid med frivilligheten. 
 

_____ 
 
 
Eldrerådets behandling 08.10.2019: 
Rådet drøftet seg frem til følgende omforente uttalelse:  
Tilsvarer eldrerådets innstilling/uttalelse. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 08.10.2019: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling og har følgende merknader: 

 Eldrerådet er positive til at det opprettes en stilling som frivilligkoordinator. 
Rådet regner med at den nye koordinatoren får som oppgave å samordne bruk av 
eksisterende lokaler. 

 Den frivillige innsatsen som gjøres i regi av eldresentrene er omfattende og skulle 
vært nevnt i rapporten.  

 Midler bør kanaliseres dit frivilligheten foregår.  
____ 

 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.10.2019: 
Leder Rolf Berntsen fremmet følgende forslag: Frivilligmeldingen tas til orientering. 
 
Votering: Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 08.10.2019: 
Frivilligmeldingen tas til orientering.  
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Frivilligmeldingen for 2020-2024 vedtas. 
2. Frivilligmeldingen sendes ut til frivillige lag og foreninger i Ås. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, vurderes i 

forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020.  
 
 
Ås, 23.09.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for helse og miljø 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Sluttrapport prosjekt frivillighet i kommunen 2017-2019 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Alle lag og foreninger i Ås 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I K-Sak 60/17 ble det vedtatt at Ås kommune skal ha en politisk forankret 
frivilligmelding. Ås kommune har i dag ingen politisk og administrativ plan for hvordan 
kommunen og den frivillige sektor skal samhandle. Det ble derfor nedsatt en 
arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide et forslag til en frivilligmelding, og 
forslag til hvordan samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten i Ås kommune 
kan organiseres.  
 

Tilbakemeldingene fra frivilligheten er at de ønsker seg et fast kontaktpunkt i 
kommunen da de opplever å bli sendt til forskjellige ansatte, og at behandlingstiden 
da blir for lang. Det er et stort behov for lokaler til frivillige aktiviteter, både innenfor 
idretten og annen frivillighet, og tilskuddsmidler vil hjelpe foreningene til å kunne 
gjennomføre ulike aktiviteter. 
 

Frivilligmeldingen legger opp til 13 tiltak over en periode på fire år. Det ene tiltaket er 
en frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon. Tidsplanen for gjennomføring av tiltakene i 
frivilligmeldingen er relatert til at det prioriteres en stillingsressurs på dette området. 
Det kan ikke forventes en betydelig endring innenfor frivillighet i Ås kommune uten en 
slik ressurs. 
 

Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, skal vurderes i 
forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020.  
 
Fakta i saken: 
I K-Sak 60/17 ble det vedtatt at Ås kommune skal ha en politisk forankret 
frivilligmelding. Ås kommune har i dag ingen politisk og administrativ plan for hvordan 
kommunen og den frivillige sektor skal samhandle. Det ble derfor nedsatt en 
arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide et forslag til en frivilligmelding, og 
forslag til hvordan samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten i Ås kommune 
kan organiseres.  
 

Arbeidsgruppen har fra januar 2018 til og med juni 2018 hatt 6 møter, samt 3 møter 
på kveldstid med de frivillige organisasjonene Lions Ås/Nordby, Nordby IL og Ås 
Speidergruppe. Mange lag og foreninger ble invitert til å delta, og disse ønsket å bli 
med.  Det har kommet innspill både i møtene og skriftlig, om hvordan de frivillige 
opplever dagens situasjon og hvordan man ser for seg en ønsket framtid. De 
skriftlige tilbakemeldingene fra lag og foreninger, samt spørreundersøkelsen til 
ansatte i kommunen, er vedlagt sluttrapporten. 
 
Hvor er vi i dag? 

 Ås kommune har i dag ingen koordinerende funksjon mellom frivilligheten og 
Ås kommune foruten Ås frivilligsentral som først og fremst retter seg mot 
enkeltindivider med ulike tiltak. 

 Ås kommune har ingen vedtatt plan for samhandling mellom frivillige og 
offentlig forvaltning. 

 Frivillige lag og foreninger savner et kontaktpunkt i kommunen. 

 Mange kommunale tjenester trenger bedre rutiner for hvordan man kan knytte 
til seg frivillig arbeid, og hvordan man skal ta imot og gi kunnskap om 
tjenesten til de frivillige. 
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Hvor vil vi (effektmål) 

 Det er utarbeidet og politisk vedtatt en Frivilligmelding som tilfredsstiller 
nasjonale krav og føringer. 

 Kommunens organisering av frivillig arbeid er avklart mellom politikere, 
innbyggere og ansatte, og tilfredsstiller nasjonale krav jmf. Frivilligmeldingen. 
Dette innebærer også at det er avklart hva som er målgruppen for det frivillige 
arbeidet – enkeltfrivillige, lag og foreninger, eller begge deler.  

 Samarbeid mellom tjenester og frivillighet er styrket i et helhetlig perspektiv.  

 Ås kommune har et samarbeid med frivillige som preges av minst mulig 
byråkrati. 

 Ås kommune legger til rette for samskaping mellom frivillige og kommunen.   

 Kommunen legger til rette for at lag og foreninger kan få oversikt over, og 
søke på, tilskudd til frivillig virke. 

Nasjonale og lokale føringer 
Frivillighet i samhandling med kommunal sektor har flere nasjonale føringer, blant 
annet gjennom Stortingsmelding 39 (2007-2007) Frivillighet for alle, Stortingsmelding 
26 (primærhelsemeldingen), Stortingsmelding 19 og 34 (folkehelsemeldingene) og 
Folkehelseloven § 4. Stortingsmelding 10 (2018-2019) Frivilligheita – sterk, 
sjølvstendig, mangfaldig – Den statlege frivilligheitspolitikken presenterer 
regjeringens frivillighetspolitikk og trekker spesielt frem at frivilligpolitikken skal bidra 
til at frivilligheten kan realisere sine egne mål og innovasjonskraft. Kommunenes 
sentralforbund (KS) har overordnede prinsipper for frivillighet, og Frivillig Norge har 
de 10 politiske bud som føringer for arbeidet innenfor frivillighet i Norge.  
 
Ås kommune har forankret arbeidet med frivillighet i kommunens handlingsprogram 
kap.5.4. Kultur, idrett og fritidstjenester, kap. 5.7. Sosiale og arbeidsrettede tjenester, 
kap. 5.8. Tjenester til hjemmeboende og punkt 360 naturforvaltning og friluftsliv.  
 
Ressurser 
I dag har Ås kommune en Frivilligsentral i Ås sentrum med en daglig leder i 100 % 
stilling. I forbindelse med omorganiseringen fra 01.01.19 ble enhetsleder for kultur, 
idrett og frivillighet etablert. Gjennom dette har kommunen avklart strategisk hvor de 
kommunale tjenestene rettet mot frivillighet og idrett hører hjemme. Det finnes flere 
enheter i kommunen som samarbeider med ulike sider av frivilligheten, men de er 
ikke nødvendigvis koordinert. Oppgaver innen feltet frivillighet som oppfølging av 
informasjon på hjemmeside, utdeling av tilskuddsmidler, oppfølging av politiske 
strategier, representasjon i dialogmøter og lignende er fordelt på flere ulike ressurser 
i kommunen. 
 
Frivilligsentraler er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det 
offentlige som genererer frivillige innsats for og med det brede lag av befolkningen. 
Daglig leder skal sørge for daglig drift av frivilligsentralen gjennom blant annet å 
være en formidlingstjeneste mellom de som ønsker å hjelpe, og de som trenger 
hjelp. Frivilligsentralen skal først og fremst være en tilrettelegger for aktivitet som 
innbyggerne ønsker å gjennomføre.   
 
Tilbakemeldingen fra lag og foreninger er at de ønsker én kontakt inn i kommunen, 
da de opplever å bli sendt til flere ulike ansatte. Dette oppleves som for byråkratisk 
og ikke hensiktsmessig for å tilrettelegge og utvikle frivilligheten i Ås.  
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Lokaler  
Frivillige lag foreninger og individuelle frivillige ønsker å ha mulighet til å benytte 
lokaler i kommunen gratis eller til en lav kostnad. Dette for å inkludere alle 
innbyggere som ønsker å delta i aktivitetene. Å jobbe frivillig i et idrettslag oppleves 
meningsfylt og er først og fremst lystbetont. Idretten ønsker at det frivillige arbeidet 
skal dreie seg om å skape aktivitet og et positivt miljø for barn, ungdom og foreldre. 
Det er nødvendig at aktivitetstilbudet stadig utvikler seg, og er variert, for å kunne 
favne mange personer med ulike ønsker og behov. Ikke minst ønsker idretten å tilby 
ungdom attraktive tilbud og arenaer som er «konkurransedyktige» for å kunne bidra 
til å forhindre passivitet og utenforskap. I dette arbeidet er de helt avhengig av 
tilrettelegging og ressurser fra kommunens side.  
 
Innspill fra frivillige sier det er mangel på lokaler og treningsfasiliteter til mindre lag og 
foreninger. Disse er i dag spredd på forskjellige steder rundt om i kommunen, og 
noen har treningsforhold som de mener ikke ivaretar behovene. Det gjelder for 
eksempel bueskyting og kampsport. Idretten opplever innimellom treghet og mangel 
på koordinering mellom enheter i det kommunale systemet, noe som hindrer effektiv 
oppfølging og god dialog med drift, tilrettelegging og utvikling for aktiv idrett i hele Ås.  
 
Kommunen har avtaler med flere lag/foreninger om bruk av kommunale bygg. For 
eksempel bruker Holstad grendelag gamle Holstad skole. Nordby speidergruppe 
bruker Speiderhytta på Nordre Stuene, Ås kunstforening bruker Drøbaksveien 6 og 
Nordby og Ås idrettslag bruker klubbhusene. 
 
Lag og foreninger har behov for lokaler til å gjennomføre frivillig aktivitet. Lagring av 
ulike typer utstyr og arkiver er også etterspurt. Ås kulturhus leies i dag av lag og 
foreninger som har midler til dette. Andre låner skoler, bruker private hjem eller andre 
lokaler.  
 
Gjennom voksenopplæringslovens §7 er kommunen pålagt å tilby gratis leie av 
lokaler til kurs som er godkjent av ulike studieforbund. «Undervisningslokaler der 
driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til 
disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med 
tilskudd etter kapittel 2 i loven.» Ordningen inkluderer blant annet kor, korps, 
orkestre, speidere, idrett osv.  All opplæring skal skje via ulike studieforbund som for 
eksempel Norsk musikkråd, Natur og Miljø, Kultur og Tradisjon, og Idrettens 
studieforbund.  
 
Tilskuddsmidler 
Ås kommune gir tilskudd på 550 000,- som driftstilskudd til frivillige lag og foreninger 
der de under 26 år prioriteres. 130 000,- gis som tilskudd til kulturarrangementer, der 
deler av tilskuddet går til frivillighet. 30 000,- går til frivillig integreringsarbeid.  
 
Frivillighetsråd 
Mange kommuner har ulike råd som skal ivareta sitt områdes interesser i kommunen. 
Ås kommune har et idrettsråd. Et frivilligråd er et samarbeidsforum for frivillige 
organisasjoner i nær dialog med kommunen, med ulik plass i organisasjonen i 
forskjellige kommuner. Rådet bidrar med å oppnå en mer helhetlig innsats for 
innbyggerne, komme med innspill til frivilligpolitikken og være en sentral aktør for 
utvikling av frivilligmeldingen for kommunen.   
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Aktivitetskalender  
Ås kommune har i dag en aktivitetskalender på sin hjemmeside. Den oppleves ikke 
brukervennlig av frivillige lag og foreninger, og brukes derfor i liten grad. Frivillige 
ønsker en nettkalender som samler alle aktivitetene i Ås. En aktivitetskalender som 
dekker alle aktiviteter vil være til stor nytte for frivilligheten da det er en god kanal for 
rekruttering, og for å nå ut til innbyggerne med sine aktiviteter. En slik 
aktivitetskalender kan ligge på en frivilligportal som er for alle frivillige.  
 
Vurdering: 
 
Ressurser 
Aktiviteten har økt i Ås frivilligsentral noe Ås kommune er veldig fornøyd med. Mange 
av aktivitetene ved frivilligsentralen er forebyggende og helsefremmende, og de 
«sparer» andre tjenester i kommunen for kostnader gjennom sin aktivitet. Kommunen 
har én 100% stilling i Frivilligsentralen som skal jobbe sammen med frivilligheten, og 
daglig leder må si nei til flere foreslåtte aktiviteter av kapasitetshensyn. Ved sykdom 
og ferieavvikling blir frivilligsentralen stengt da det ikke finnes egnede vikarer som 
kan ta over arbeidsoppgavene. For å styrke arbeidet ut mot frivilligheten er det 
hensiktsmessig å jobbe i team både for arbeidsmiljøet sin del, og for å fordele 
arbeidsmengden.  
 
Det er ønskelig at det opprettes en frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon som har 
ansvaret for oppgaver som går utover frivilligsentralens virkefelt. En frivillig- og 
idrettskoordinatorfunksjon vil være kommunens administrative kontaktledd mot frivillig 
sektor. Ressursen vil koordinere kommunens innsats innen frivillighet på tvers av 
faglige og organisatoriske skillelinjer. Den vil ha ansvaret for felles informasjonstiltak, 
registre, søknads- og tilskuddsordninger, dialogmøter med mer. Ressursen vil følge 
opp kommunens frivillighetspolitikk i samarbeid med frivilligsentralen, og bidra til å 
oppfylle enhetens ansvar for tverrsektoriell samhandling og tilrettelegging på 
frivillighetsfeltet. En hovedoppgave å følge opp frivilligmeldingens tiltaksplan og bidra 
til å oppfylle meldingens målsetninger om forenkling for frivilligheten, sterkere 
samhandling og større tilgjengelighet på kommunens lokaler/uteplasser/ anlegg. 
 
Ved opprettelse av en frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon vil daglig leder i 
frivilligsentralen kunne bruke mer tid på sitt kjerneområde. Arbeidet vil være å utvikle 
Frivilligsentralen som en møteplass ved å være en formidlingstjeneste og legge til 
rette for selvhjelpsgrupper. 
 
I kommunen er det ansatte som jobber sammen med frivillige lag og foreninger ut i 
fra egeninteresse og behov i enheten. De legger til rette for frivillige gjennom praktisk 
hjelp med tilrettelegging for aktiviteter, svare på spørsmål og hjelpe til på generelt 
grunnlag. Et tiltak i frivilligmeldingen er å opprette ansvarsområdet «frivilligkontakt» i 
eksisterende stillinger i aktuelle enheter i kommunen. Dette tiltaket vil styrke arbeidet 
med å koordinere frivilligheten, og å synliggjøre kontaktpersoner og 
arbeidsoppgaver. Dette skaper også en helhetlig tilnærming til kommunens arbeid 
med frivillighet. En frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon vil følge opp 
frivilligkontaktene.  
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Prioritering av en funksjon som frivillig- og idrettskoordinator er bestemmende med 
hensyn til tidsaspektet for gjennomføring av tiltakene i frivilligmeldingen. Det kan ikke 
forventes en betydelig endring innenfor frivillighet i Ås kommune uten en slik 
funksjon. 
 
Lokaler 
Undersøkelsen blant frivillige i Ås viser at tilgang til lokaler til møter, oppbevaring og 
kursing er et av de viktigste behovene. Et av tiltakene i frivilligmeldingen er at 
kommunen vil gjøre en utredning om å stille skolelokaler og andre tilgjengelige 
lokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner. Det anbefales at en 
frivillig- og idrettskoordinator får som oppgave å samle inn informasjon om Ås 
kommunes lokaler, og tilgjengeligheten i disse, som et grunnlag for vurdering av 
vederlagsfritt utlån. Da kan man også vurdere digitale rombookingsløsninger som for 
eksempel «AktivBy» i Bergen kommune eller LEDi som de har i Drammen.  
 
Eksempler fra andre kommuner: 
Drammen kommune har en løpende prosess på at lag og foreninger skal få tilgang til 
skolelokaler på kveldstid. Erfaringen viser at det er veldig positivt for frivilligheten, 
men at FDV kostnader øker noe fordi behovet for renhold, strøm, varme og annet 
øker. Drammen prioriterer likevel tiltaket fordi de positive ringvirkningene er større 
enn kostnadene for å holde lokalene åpne for frivilligheten.  
 
Oslo kommune har nå et pågående prosjekt som heter «Meråpen skole» der målet er 
å gjøre det enklere for utleier og leietager å benytte seg av skolelokaler på kveldstid.  
 
Moss kommune har investert i Frivillighetens hus som et frivillig styre koordinerer. 
Her kan lag og foreninger bruke lokalene fritt. Kommunen dekker strøm, husleie og 
vask. Frivillighetens hus åpnet i mai 2019.  
 
Frivillighetsråd 
Ås kommune vil bidra til å utvikle et frivilligråd som snakker frivillighetens sak. I dag 
fungerer Ås idrettsråd godt, men resten av frivilligheten har ikke et talerør inn til 
kommunen på samme måte. Ås kommune vil oppfordre frivilligheten til å samle seg 
og danne et frivilligråd da dette vil være et nyttig talerør for frivilligheten. 
 
Aktivitetskalender 
En aktivitetskalender er samlende for all frivillig aktivitet i kommunen. En slik side vil 
også kunne inneha informasjon om frivillige lag og foreninger. Det krever tid og 
kapasitet for å bygge opp en slik nettside, men hvis den blir markedsført godt og fulgt 
opp er det en god måte å tilrettelegge for frivillighet på. I en tid der det ligger mye 
informasjon på internett er det samlende å ha en aktivitetskalender som skal dekke 
hele Ås kommune. Det er ikke nødvendigvis det beste å lage en ny 
aktivitetskalender, men heller kartlegge kommunens behov og gå i dialog med andre 
som organiserer aktivitetskalendere for se på mulig samarbeid. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Frivilligsentraler mottar frem til 01.01.20 årlig øremerket tilskudd til lønn av daglig 
leder. Fullt tilskudd fordrer en 100% stilling som daglig leder.  Pr 01.01.2019 utgjorde 
tilskuddet 414 000 kr. Etter 01.01.20 vil tilskuddet gå inn som en del av 
rammetilskuddet til kommunen. Tilskuddet har vært en stor satsning fra staten sin 
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side som ønsker at kommunen prioriterer frivillighet.  
 
En frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon vil være en viktig ressurs til enhet for kultur, 
idrett og frivillighet. Funksjonen kan kombineres med andre stillinger som vil inngå i 
kommunens planlagte innbyggertorg.  
 
Arbeidet med frivillighet i Ås kommune fortsetter som i dag med en daglig leder på 
frivilligsentralen og enhetsleder for, kultur, idrett og frivillighet med overordnet ansvar. 
 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen miljømessige konsekvenser. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
For å gjennomføre nye tiltak rettet mot å motivere til mestring, hindre ensomhet og 
bidra til økt frivillig aktivitet i Ås, anbefales det å innarbeide en ny frivillig- og 
idrettskoordinatorfunksjon med mandat til å jobbe med informasjon rettet mot 
frivilligheten, tilskuddsmidler, opplæring, lokalutleie, aktivitetskalender og annet.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
23.10.19 
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K-73/19 
Solberg skole. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00155-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 7/19 09.10.2019 
2 Formannskapet 60/19 16.10.2019 
3 Kommunestyret 73/19 23.10.2019 
 

 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
Publiseres på kommunens nettside og nettbrett så snart møteprotokollen er godkjent. 
 

_____ 
 
 
Plan- og byggekomiteens behandling 09.10.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 09.10.2019: 
Sluttrapport Solberg skole godkjennes. 
 

_____ 
 
 
 

Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Sluttrapport Solberg skole godkjennes. 
 
 
Ås, 23.09.2019 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomitéen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Sluttrapport Solberg skole september 2019 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-16-10-2019.350480.MD1I608428ob363.pts.html
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Saksutredning: 

 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement utarbeidet 
sluttrapport for Solberg skole. Det er rapportert på følgende punkter: 

 Måloppnåelse 
 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 
 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av prosjekteringsgruppen 
 Evaluering av entreprenører 
 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 
 Evaluering av entrepriseform 

 
Fakta i saken: 
Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger. 
Brukerne tok den nye skolen i bruk til avtalt tid og det er tilbakeført 75 millioner 
kroner av den totale økonomiske rammen som opprinnelig var på 257,6 millioner 
kroner. Prosjektet har blitt levert med meget god kvalitet og til en langt rimeligere 
kostnad enn forutsatt. Dette skyldes bl.a. et gunstig marked, samt ubrukte 
usikkerhetsavsetninger. 
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-74/19 
Plan for naturmangfold, Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  17/01048-18 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 14/19 20.08.2019 
2 Kommunestyret 48/19 04.09.2019 
3 Kommunestyret 74/19 23.10.2019 
 

 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 20.08.2019: 
1. Plan for naturmangfold i Ås kommune, datert 24.06.2019, der forklaring av 

begreper og oppdatering av kap. 1.1, 1.2, 4.1.3, 5.2 og 6.13 i tråd med 
rådmannens vurdering, vedtas med følgende endring: 

Første setning i kapittel 5.2 Hvorfor skal vi ta vare på naturmangfold? endres 
til vedtatt pkt. 5 i KMU-sak 2/19, 09.04.2019, slik at naturens egenverdi blir 
nevnt i begrunnelsen: 

I henhold til Konvensjonen om biologisk mangfold, har kommunen en plikt 
til å ta vare på naturmangfold grunnet naturens egenverdi. I tillegg er vi 
avhengige av naturmangfoldet og de økosystemtjenestene som det 
skaper. 

 
2. Følgende endrede og nye tiltak, i tråd med rådmannens anbefaling gjøres i 

tiltakslisten, kap. 2.3:  
a. Nytt 33: Formidle kunnskap om verdien av kantsoner i 

jordbrukslandskapet, og om skjøtsel som fremmer det biologiske 
mangfoldet i slike kantsoner til aktører i landbruket og allmenheten, og ha 
oppdatert informasjon om skjøtsel av kantsoner lett tilgjengelig på 
kommunens nettsider. 

b. Nytt tiltak: Formidle kunnskap om betydningen av større andel løvtrær i 
produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold. 

c. Stryke tiltak 32: "Informere grunneiere som forvalter naturområder om 
naturkvalitetene på deres eiendommer og hvilke tilskuddsordninger de kan 
benytte seg av." 

d. Revidert tiltak 3: Utarbeide temakart om Naturmangfold i kommunen som 
skal ligge til grunn for rullering av kommuneplanen.  

 
_____ 

 
 

 
Behandlinger: 

 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Ordfører Ola Nordal fremmet utsettelsesforslag av tidsmessige årsaker. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
Saken ble utsatt av tidsmessige årsaker. 

_____ 
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Klima- og miljøutvalgs behandling 20.08.2019: 
Utvalget fremmet følgende fellesforslag:  

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endring i punkt 1: 
Første setning i kapittel 5.2 Hvorfor skal vi ta vare på naturmangfold? endres 
til vedtatt pkt. 5 i KMU-sak 2/19, 09.04.2019, slik at naturens egenverdi blir 
nevnt i begrunnelsen: 

I henhold til Konvensjonen om biologisk mangfold, har kommunen en 
plikt til å ta vare på naturmangfold grunnet naturens egenverdi. I tillegg 
er vi avhengige av naturmangfoldet og de økosystemtjenestene som 
det skaper. 

 
Kjersti Bakkebø Fjellstad (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:  

Tilsyn etter Skogbruksloven som gjennomføres skal ha størst fokus 
sentrumsnært og i natur- og friluftsområder av vesentlig verdi. Informasjon om 

tiltak i skogen må formidles på en god måte til publikum.  
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
SVs tilleggsforslag ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV). 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 20.08.2019: 
Se øverst i dokumentet.  

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Plan for naturmangfold i Ås kommune, datert 24.06.2019, der forklaring av 

begreper og oppdatering av kap. 1.1, 1.2, 4.1.3, 5.2 og 6.13 i tråd med 
rådmannens vurdering, vedtas.  

2. Følgende endrede og nye tiltak, i tråd med rådmannens anbefaling gjøres i 
tiltakslisten, kap. 2.3:  

a. Nytt 33: Formidle kunnskap om verdien av kantsoner i 
jordbrukslandskapet, og om skjøtsel som fremmer det biologiske 
mangfoldet i slike kantsoner til aktører i landbruket og allmenheten, og ha 
oppdatert informasjon om skjøtsel av kantsoner lett tilgjengelig på 
kommunens nettsider. 

b. Nytt tiltak: Formidle kunnskap om betydningen av større andel løvtrær i 
produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold. 

c. Stryke tiltak 32: "Informere grunneiere som forvalter naturområder om 
naturkvalitetene på deres eiendommer og hvilke tilskuddsordninger de kan 
benytte seg av." 

d. Revidert tiltak 3: Utarbeide temakart om Naturmangfold i kommunen som 
skal ligge til grunn for rullering av kommuneplanen.  

 
 
Ås, 09.08.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Kommunestyret 08.05.2019 Plan for ivaretakelse av naturmangfold i 
Ås kommune - endelig behandling - Tilbakesendt 
2. Plan for naturmangfold for Ås kommune datert 24.06.2019 
3. Meldeplikt hogst Ås_vurdering 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter på sak nr 17/01048 og 18/00586. 
Høringsutkastet til planen, høringsuttalelsene i sin helhet og underlagsrapporter 
finnes på kommunens høringsside:  
https://www.as.kommune.no/plan-for-naturmangfold-paa-hoering.6186098-
125470.html  
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Follo Landbrukskontor 
Enhet for Kommunalteknikk 

https://www.as.kommune.no/plan-for-naturmangfold-paa-hoering.6186098-125470.html
https://www.as.kommune.no/plan-for-naturmangfold-paa-hoering.6186098-125470.html
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Plan for naturmangfold ble behandlet i kommunestyret 08.05.2019. Det ble vedtatt at 
saken sendes tilbake til rådmannen for vurdering av framsatte forslag. 
Rådmannen har vurdert alle forslagene til endringer i planen, og anbefaler at planen 
vedtas med grunnlag i de vurderingene rådmannen har foretatt. 
 
Fakta i saken: 
Plan for naturmangfold ble behandlet i kommunestyret 08.05.2019. Det ble vedtatt at 
saken sendes tilbake til rådmannen for vurdering av framsatte forslag. Klima- og 
miljøutvalgets innstilling til kommunestyret og framsatte forslag i kommunestyret ble 
ikke realitetsbehandlet. Det ble ikke votert over framsatte forslag.  
 
Klima- og miljøutvalgets punktvise innstilling og framsatte forslag i kommunestyret 
finnes i vedlagte protokoll, og blir gjennomgått under rådmannens vurdering.  
 
Saksfremlegg som lå til grunn for politisk behandling av saken våren 2019, arkivsak-
dok. 17/01048-14, legges til grunn for dette saksfremlegget, se vedlegg. 
 
Vurdering: 
I det følgende har rådmannen vurdert hvert enkelt forslag som ble fremmet som 
innstilling fra klima- og miljøutvalget, og som ble fremmet som forslag i 
kommunestyret.   
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 09.04.2019:  
Plan for naturmangfold i Ås kommune datert 29.03.2019 vedtas med følgende tillegg 
og endringer: 

1. Nytt 33: Formidle kunnskap om verdien av kantsoner i jordbrukslandskapet, og 
om skjøtsel som fremmer det biologiske mangfoldet i slike kantsoner til aktører 
i landbruket og allmenheten, og ha oppdatert informasjon om skjøtsel av 
kantsoner lett tilgjengelig på kommunens nettsider.  

  
Vurdering: Opprettholdelse og skjøtsel av kantsoner i jordbrukslandskapet som 
fremmer biologisk mangfold er et viktig tiltak, spesielt for å sikre sammenheng 
mellom dyr og insekters leveområder. Kommunen, gjennom Follo landbrukskontor 
har en viktig rolle i formidling av oppdatert kunnskap på feltet og det foregår allerede 
arbeid på området. Rådmannen anbefaler at tiltaket endres til foreslåtte ordlyd.  
 

2. Nytt tiltak: Formidle kunnskap om betydningen av større andel løvtrær i 
produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold. 

 
Vurdering: Innblanding av løvtrær er et vesentlig bidrag for å øke biologisk mangfold i 
produksjonsskog. Rådmannen vurderer at kommunen har en viktig rolle i å formidle 
oppdatert kunnskap og gode metoder om temaet. Rådmannen anbefaler nytt tiltak i 
tråd med KMU’s innstilling.  
 

3. Tillegg til tekst side 7 kap. 1.2: Ved rullering skal planen også reflektere den 
store andelen jordbruksareal, NMBU-parken og Breivoll. 
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Vurdering: Rådmannen anbefaler at teksten endres i kap. 1.2, og at planen i større 
grad omtaler disse temaene når den rulleres.  
 

4. Tillegg i tiltak 26. Arealer skal prioriteres ut fra tetthet og spredningspotensiale, 
og med hensyn på verneområder og områder av høy biologisk verdi. 

 
Vurdering: Kommunen gjør i dag slike vurderinger når bekjempelse av fremmede 
arter gjennomføres. Dette står beskrevet i planens kap. 3.3 (s.13) og 9.4 (s.74). 
Fylkesmannen har ansvar for forvaltning av naturreservatene i kommunen. 
Grunneiere har ansvar for egen eiendom. Rådmannen anser at dette er tilstrekkelig 
belyst i planen og at det ikke er nødvendig å spesifisere i tiltakslisten.  

 
5. Ny tittel og innledning til kap. 5.2: 

Hvorfor skal vi ta vare på naturmangfold? 
I henhold til Konvensjonen om biologisk mangfold, har kommunen en plikt til å 
ta vare på naturmangfold grunnet naturens egenverdi. I tillegg er vi avhengige 
av naturmangfoldet og de økosystemtjenestene som det skaper 

 
Vurdering: Miljødirektoratet skriver på sine hjemmesider: «Formålet med 
Konvensjonen om biologisk mangfold er tredelt: å bevare det biologiske mangfoldet, 
sikre bærekraftig bruk av biologiske ressurser og en rimelig og rettferdig fordeling av 
fordelene som følger av utnyttelsen av genetiske ressurser.» Se også lovdata.no, 
konvensjonens artikkel 1. 
 

I følge Store norske leksikon fokuserer konvensjonen på at «naturen skal komme 
menneskeheten til gode, og at økosystemer, arter og gener må brukes på en 
bærekraftig måte som ivaretar det biologiske mangfoldet på lang sikt.» 

 
Rådmannen har således ikke funnet belegg for formuleringen i KMUs innstilling over. 
Rådmannen anbefaler derfor følgende formulering som innledning på kapittelet: 
«Naturen er selve livsgrunnlaget vårt, men den har også egenverdi.» Rådmannen 
anbefaler at overskriften til kap. 5.2 endres i tråd med KMU’s innstilling. 
 
Kommunestyrets behandling 08.05.2019: 
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag: 
1. Fjerne «Vurdere å» fra tiltak 37, side 10. 37.Vurdere å ta inn naturmangfold med 

fokus på lokale tema i undervisning i skoleverket. 
 
Vurdering: Rådmannen har vurdert dette innspillet, som opprinnelig kom fra 
Fylkesmannen. Da ny læreplan for grunnskolen ikke er vedtatt enda, ønsker 
rådmannen å ha mulighet til å tilpasse kommunenes undervisningsopplegg iht. ny 
læreplan. Rådmannen anbefaler derfor at ordlyden i tiltaket opprettholdes.  
 
2. Nytt tiltak under Strategi 2, side 10. XX. Utarbeide og opprette en kommunal 

forskrift om meldeplikt ved hogst i natur- og friluftsområder med vesentlig verdi. 
 
Vurdering: Follo landbrukskontor har gjort en grundig vurdering av forslaget, se 
vedlegg til saken. Det er lite problemer knyttet til oppfølging av skogbruksloven i Ås 
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kommune i dag, og ressursene som kreves for å forvalte meldeplikt kan bli 
betydelige. Rådmannen kan ikke se at innføring av meldeplikt er nødvendig for å 
holde kontroll med at lov om skogbruk blir fulgt i Ås kommune. Rådmannen anbefaler 
ikke å innføre meldeplikt for hogst i Ås kommune. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til tiltak: 

29.  "Utarbeide kommunikasjonsstrategi for å bedre kunnskap om naturmangfold.    
  Målgruppe: Innbyggere, politikere og grunneiere" Tas ut. 

 
Vurdering: Kap. 3.4 i planen beskriver status og potensial i kommunen når det gjelder 
informasjon, veiledning og formidling. Av denne gjennomgangen framgår det at det 
er mange tema og ulike målgrupper for informasjon og kommunikasjon om temaet 
naturmangfold. Det vil også være ulike tidspunkt det er hensiktsmessig å informere 
om ulike tema, samt i ulike kanaler. Kommunen utarbeider kommunikasjonsstrategier 
for viktige tema, der det er nødvendig med en koordinert og omforent plan for 
kommunikasjon. Rådmannen anser at en slik strategi for temaet naturmangfold vil gi 
kommunen en god plan for mer hensiktsmessig og målrettet kommunikasjon, og 
anbefaler at tiltaket opprettholdes.  
 

32. "Informere grunneiere som forvalter naturområder om naturkvalitetene på        
          deres eiendommer og hvilke tilskuddsordninger de kan benytte seg av." Tas ut. 
 
Vurdering: Tiltaket ble tatt inn i planen som følge av innspill fra KMU i behandling av 
høringsforslaget. Rådmannen anser at tiltaket potensielt kan medføre mye arbeid, 
dersom det forventes at kommunen skal informere grunneiere enkeltvis om 
naturkvaliteter på deres eiendom. Fylkesmannen har dessuten gjennomført egne 
informasjonskampanjer om hule eiker og dammer rettet mot grunneiere som har 
disse verdiene på sin eiendom. Dette ligger videreført i tiltak 31. Follo 
landbrukskontor informerer om ulike tilskuddsordninger i landbruket på sine nettsider. 
Rådmannen mener hensikten med tiltak 32 er ivaretatt i gjeldende praksis og andre 
tiltak i planen, og anbefaler at tiltak 32 strykes.  
 

36.    "Oppfordre kommunens innbyggere til å lage pollinatorvennlige hager". Tas 
ut. 

Vurdering: I planen ligger det inne ulike tiltak for å ivareta naturmangfold i landbruket. 
Rådmannen mener kommunens innbyggere også bør oppfordres til å ivareta 
naturmangfold. Rådmannen anbefaler derfor at tiltaket opprettholdes.  
 

37.      Vurdere å ta inn naturmangfold med fokus på lokale tema i undervisningen 
i skoleverket". Tas ut. 

Vurdering: Se punkt 1. over. Kommunen fikk i medvirkningsprosess rundt planen 
innspill fra elever om at de ønsket mer undervisning med fokus på naturverdier- og 
områder som er spesielle for Ås. Grunnet dette innspillet, samt lignende innspill fra 
fylkesmannen anbefaler rådmannen at tiltaket opprettholdes.  
 

33. (foreslått av AP i KMU) "Formidle kunnskap om verdien av kantsoner i 
jordbrukslandskapet, og om skjøtsel som fremmer det biologiske mangfoldet i 
slike kantsoner til aktører i landbruket og allmenheten, og ha oppdatert 
informasjon om skjøtsel av kantsoner lett tilgjengelig på kommunens nettsider’’ 
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endres til: Informasjon om skjøtsel av kantsoner skal være lett tilgjengelig på 
kommunens nettsider. 

 
Nytt tiltak (foreslått av AP i KMU) "Formidle kunnskap om betydning av større andel 
løvtrær i produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold." Tas ut. 
 
Vurdering: Se rådmannens vurdering av KMUs innstilling, pkt. 1 og 2 over. 
Rådmannen anbefaler at tiltakene foreslått i KMUs innstiling opprettholdes.  
 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tillegg til innstillingens punkt 3: 
«i kommunen» tas inn etter jordbruksareal. 
 
Vurdering: Rådmannen anbefaler at den språklige klargjøringen tas inn.  
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende endringsforslag strategi 1 tiltak nr: 

3. Utarbeide temakart om Naturmangfold i kommunen som skal ligge til grunn for 
rullering av kommuneplanene.  

 
Vurdering: Temakart naturmangfold vil være ett av flere kunnskapsgrunnlag som vil 
ligge til grunn for vurdering av ulike hensyn i rullering av kommuneplanens arealdel. 
Rådmannen anbefaler derfor at den endrede formuleringen av tiltaket bør tas inn i 
planen.  
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
1. Begrepet «grønnstruktur», som planleggere, utredere, politikere og publikum bør 

ha en felles forståelse for, bør defineres slik det er gjort i Natur for livet, 
Meld.St.14 2015-2016, punkt 2.3.8 Byer og tettsteder. Der defineres det som 
«Grønnstrukturen består blant annet av natur og grøntarealer som løkker, 
skogholt, parker, skolegårder, kirkegårder, turveier, idrettsanlegg, kolonihager og 
private hager, samt bekker, elver, vann og sjøområder.» 

 
Vurdering: Begrepet grønnstruktur har ulike definisjoner i ulike sammenhenger, og er 
brukt på flere måter i plan for naturmangfold. Begrepet grønnstruktur er brukt i 
planens kap. 4.1, i tråd med definisjonen i Meld. St. 14 2015-2016, Natur for livet. 
Begrepet grønn infrastruktur er også benyttet i samme kapittel, i betydningen arealer 
og landskapselementer med særlig betydning som leve- og forflytningsområder for 
arter eller viktige områder for sentrale økologiske prosesser.  
I kap. 4.2.2 Juridiske bindende virkemidler i kommuneplanens arealdel er 
grønnstruktur omtalt som arealformål slik det er definert i plan- og bygningsloven.  
 
Rådmannen anbefaler at de ulike definisjonene av grønnstruktur samt grønn 
infrastruktur tas inn i tabellen «forklaring av begreper», s. 4 i planen, med følgende 
definisjoner, basert på Natur for livet, Plan- og bygningsloven, 
http://www.miljokommune.no/ og NINA-rapport 1410 Grønn infrastruktur. 
Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet.  
 
Grønnstruktur: Sammenhengen av store og små naturpregede områder i byer og 
tettsteder. Grønnstrukturen består blant annet av natur og grøntarealer som løkker, 
skogholt, parker, skolegårder, kirkegårder, turveier, idrettsanlegg, kolonihager og 
private hager, samt bekker, elver, vann og sjøområder. 

http://www.miljokommune.no/
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Grønnstruktur, plan- og bygningsloven: Arealformål i arealplan, med underformål 

naturområder, turdrag, friområder og parker. 

 

Grønn infrastruktur: Representerer arealer og landskapselementer med særlig 

betydning som leve- og forflytningsområder for arter eller viktige områder for sentrale 

økologiske prosesser. 

 

For å få en beskrivelse i tråd med disse definisjonene og det faglige grunnlaget det 
vises til over, anbefaler rådmannen oppdatering av kap. 4.1.3 i planen, se vedlagte 
plan s. 17. 
 
2. til pkt 1.1 Formålet: Kommunen har i tillegg, tilsynsmyndighet i henhold til viktige 

særlover som «Jordlova» og «Lov om skogbruk». 
 
Vurdering: Rådmannen mener at den foreslåtte formuleringen er klargjørende, og 
anbefaler at den tas inn i teksten i kap. 1.1, til sist i 3. avsnitt. 
 
3. pkt.6.13. Jordlova. Her bør det i planen brukes samme definisjon som i Jordlova 

«De som har yrket sitt i landbruket», mens planen refererer til Jordlova som «» 
alle som jobber i landbrukssektoren». 

 
Vurdering: Det er hensiktsmessig og klargjørende å benytte samme formulering som 
i jordlova. Rådmannen anbefaler at den språklige endringen gjøres i teksten, kap. 
6.13.  
 
4. Nye tiltak: Formidle kunnskap til kommunens hageeiere om å «vente med å slå 

plener til etter kløverblomstring». Dette grunngis med at også vanlige beboere, 
ikke bare bønder og skogbrukere bør involveres i økt naturmangfold.  

 
Vurdering: Rådmannen mener alle innbyggere bør oppfordres til å bidra til å ivareta 
naturmangfold. Rådmannen anbefaler derfor at tiltaket 33 i planen opprettholdes: 
Oppfordre kommunens innbyggere til å lage pollinatorvennlige hager. I følge 
Artsdatabanken har hvitkløver blomstringstid i juni til september. Med bakgrunn i 
dette, anbefaler rådmannen at forslag til nytt tiltak ikke tas inn i planen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Beskrevet i saksfremlegg datert 29.03.2019. Evt. endringer som følge av vurderinger 
i dette saksfremlegget vil ikke ha ytterligere økonomiske konsekvenser.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Beskrevet i saksfremlegg datert 29.03.2019. 
 
Alternativer: 

1. Plan for naturmangfold, datert 24.06.2019 vedtas med følgende endringer: …..  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Plan for naturmangfold er oppdatert i tråd med rådmannens vurdering av KMU’s 
innstilling og forslag i kommunestyrets behandling som går på endringer av tekst i 
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planen. Dette gjelder oppdatert liste med forklaring av begreper, mindre endringer av 
kap. 1.1, 1.2, 4.1.3, 5.2 og 6.13. Oppdatert versjon av planen, datert 24.06.2019, er 
lagt ved saken.   
 
Rådmannen har også vurdert hvert enkelt forslag til endringer i tiltakslisten i kap. 2.3. 
Det kan bli ytterligere endringer i tiltakslisten i den politiske behandlingen av planen. 
Rådmannens anbefaling til endring av tiltak er derfor ikke tatt inn i den reviderte 
planen datert 24.06.2019. Rådmannen vil oppdatere tiltakslisten, kap. 2.3 i planen i 
henhold til kommunestyrets vedtatte endringer.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-75/19 
Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/02346-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 57/19 16.10.2019 
2 Kommunestyret 75/19 23.10.2019 
 
 
 

Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
Publiseres på kommunens nettside og nettbrett så snart møteprotokollen er godkjent. 
 
 

_____ 
 
 
 

Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 1. halvår 2020 vedtas i henhold til 
vedlegg 1. 
 
For hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende. 
De vedtar selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets 
møtestruktur.  
 
 
Ås, 20.09.2019 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen  
Rådmann kommunalsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret  
 
Vedlegg: 
1. Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre 
2. Møteplan 1. halvår 2020 - kalender 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Skole- og barnehagerute 2019/2020 
Ås kommunes reglementer 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Politisk sekretariat  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-16-10-2019.350480.MD1I608428ob363.pts.html
https://www.as.kommune.no/skolerute.348892.no.html
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannens forslag til møteplan 1. halvår 2020 framgår av vedlegg 1, og er vist i 
kalender i vedlegg 2. Møteplanen er satt opp etter samme møtestruktur som tidligere 
år. Alle møter er lagt utenom skolens ferier, og ingen møter holdes rett før en offentlig 
høytidsdag. Det er foreslått fire møterunder første halvår. For å sikre god nok tid til 
behandling av sakene foreslås et heldagsmøte i kommunestyret i juni. 
 
Fakta i saken: 
Formannskap og kommunestyre skal vedta sine egne møteplaner, jf. Ås kommunes 
reglementer pkt. 10.1.2 og 10.2.2.2. 
 
Møteplanen er satt opp etter møterytmen nedenfor. Samme møtestruktur har blitt 
brukt siden 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
Møtedag og tid: 
Møter i formannskapet og kommunestyret er som tidligere lagt til onsdag kl. 18.30.  
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vurderer å starte tidligere, slik at det blir 
bedre tid til behandling av saker.  
 
Alle møter er lagt utenom skoleferier. Forslaget innebærer fire møterunder. Dette er 
det samme som i 2018 og 2019, men ett sett færre møter enn i 2017. Rådmannen 
foreslår at kommunestyrets møte i juni holdes som et heldagsmøte med møtestart kl. 
09.00, etter gode erfaringer i 2019. Dette gir bedre tid til behandling av saker første 
halvår. 
 
Budsjettseminar planlegges onsdag 3. juni kl. 12.00 – 18.00 jf. vedtak i 
formannskapet 05.06.2019, F-sak 26/19. Som følge av dette legges det opp til at 
administrasjonsutvalgets møte holdes mandag 25. mai slik som i 2019.    
 
Ekstraordinære møter:  
Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp 
ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene krever det eller når 
ordfører/møteleder finner det nødvendig jf. Ås kommunes reglementer pkt 10.1.2 og 
10.2.2.2. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og rådene:  
Møteplanen er retningsgivende for øvrige utvalg og råd som selv vedtar sine egne 
møteplaner, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.2. 
 
Rådmannen anbefaler at råd og hovedutvalg opprettholder dagens ordning med 
rådsmøter tirsdag og hovedutvalgsmøter onsdager og torsdager, uken før 
formannskapsmøter. Det er praktisk at møter i administrasjonsutvalget fortsatt holdes 

UKE 1 
Utsendelse til 
råd, utvalg og 

formannskap 

UKE 2 
Råds- og 

hovedutvalgs

møter 

UKE 3 
ADM- og 

formannskaps-

møter 

UKE 4 
Utsending 

kommunestyre 

UKE 5 
kommunestyre 

møte 
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samme dag som formannskapet blant annet fordi de folkevalgte også er 
medlemmer/varamedlemmer i formannskapet.  
 
Møtelokaler: 
Formannskapet og kommunestyret opprettholder sine møtelokaler: Formannskapet i 
Lille sal og salong og kommunestyret i Store sal og salong i Ås kulturhus. 
 
Alternativ møteplan: 
Dersom kommunestyret ønsker en vesentlig forandret møtestruktur, bør saken 
sendes tilbake til rådmannen for ny utredning etter føringer fra kommunestyret. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen endring i antall møter fra 2019.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens innstilling medfører god spredning av møtene, samtidig som det er tatt 
hensyn til ferier. Strukturen fungerer godt med tanke på saker som skal behandles i 
flere utvalg. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2020 
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K-76/19 
2. tertialrapport 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/02987-1 
Saksgang  Møtedato 

2 Arbeidsmiljøutvalget 2019 8/19 24.09.2019 
2 Eldrerådet 11/19 08.10.2019 
2 Klima- og miljøutvalg 20/19 08.10.2019 
3 Hovedutvalg for helse og sosial 14/19 09.10.2019 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 36/19 09.10.2019 
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 66/19 10.10.2019 
6 Arbeidsmiljøutvalget 2019  16.10.2019 
7 Administrasjonsutvalget 10/19 16.10.2019 
8 Formannskapet 58/19 16.10.2019 
9 Kommunestyret 76/19 23.10.2019 
 
 

Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
Publiseres på kommunens nettside og nettbrett så snart møteprotokollen er godkjent. 
 

_____ 

  
 
 

Behandlinger: 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling og behandling 16.10.2019: 
Publiseres på kommunens nettside og nettbrett så snart møteprotokollen er godkjent. 
 

_____ 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
 

_____ 
 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.10.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.10.2019: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
 

_____ 
  
 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-16-10-2019.350480.MD1I608428ob363.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-administrasjonsutvalget-16-10-2019.350480.MD1I622631oc823.pts.html
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.10.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 09.10.2019: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
 

_____ 
 
 

 
Klima- og miljøutvalgs behandling 08.10.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det gjennomføres en evaluering av kommunens praktisering av blågrønn faktor i 
byggesaker. I løpet av 2020. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Aps tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 08.10.2019: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
Det gjennomføres en evaluering av kommunens praktisering av blågrønn faktor i 
byggesaker. I løpet av 2020. 

_____ 
 
 
Eldrerådets behandling 08.10.2019: 
Rådet drøftet seg frem til følgende omforente uttalelse:  
Tilsvarer eldrerådets innstilling/uttalelse. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 08.10.2019: 
Rådmannens innstilling tiltres med følgende merknad: 
Eldrerådet vil bemerke at Frisklivssentralen gjør et viktig arbeid for eldre. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
 
Ås, 20.09.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 2019 
Klima- og miljøutvalget 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
2. tertialrapport 2019  
 

 
Saksutredning: 

 
 
 
Fakta i saken: 
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2019 - 
2022. Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet.  
 
Det er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med 
økonomiplan. Rapporten beskriver status per 31. august 2019.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2019. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. 
tertialrapport 2019 tas til orientering. 
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K-77/19 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/02988-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 11/19 16.10.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 15/19 09.10.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 37/19 09.10.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 67/19 10.10.2019 
5 Formannskapet 59/19 16.10.2019 
6 Kommunestyret 77/19 23.10.2019 
 
 

Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
Publiseres på kommunens nettside og nettbrett så snart møteprotokollen er godkjent. 

_____ 
 
 
 

Behandlinger: 
 
Nytt vedlegg: 
Tilleggsnotat vedrørende minimumsavdrag 2019 datert 15.10.2019 ble sendt før 
behandling i administrasjonsutvalget og formannskapet.  Se vedlegg nr. 1. 

_____ 
 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling og behandling 16.10.2019: 
Publiseres på kommunens nettside og nettbrett så snart møteprotokollen er godkjent. 
 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering: FrPs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø tar saken til orientering. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.10.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.10.2019: 
1. Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
2. Årets låneopptak reduseres med 27 941 000 kr. 
 

_____ 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-16-10-2019.350480.MD1I608428ob363.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-administrasjonsutvalget-16-10-2019.350480.MD1I622631oc823.pts.html
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.10.2019: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 

- Budsjettreguleringer for 2.tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 
med unntak av pkt. 5 i tabell 1 hvor barnevernet kun tilføres 2,0 millioner og 
punkt 6 Arbeidsrettede tjenester 1,5 millioner kroner 

 
Votering: 
Høyres forslag ble nedstemt 5-3 (2H, 1 FrP) 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 5-3 (2H, 1FrP)  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 09.10.2019: 
1. Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
2. Årets låneopptak reduseres med 27 941 000 kr.  
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
2. Årets låneopptak reduseres med 27 941 000 kr.  

 
Ås 20.09.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg av 15.10.2019: 
1. Notat vedrørende minimumsfradrag 2019 

 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Status per 2. tertial viser en prognose for 2019 på ca 1 % netto driftsresultat.  
 

Rådmannen legger opp til at nye behov i hovedsak dekkes innenfor rammene i det 
tjenestebaserte budsjettet. Rådmannen vil understreke at enhetene må styre stramt 
innenfor de rammene som nå foreslås justert.  Noen enheter har utfordringer. Dette vil 

kunne innebære noen kutt i tjenestetilbud mot slutten av året. 
 
Økte inntekter fra finansforvaltning, samt lavere utgifter til lønnsoppgjøret for 2019 
enn budsjettert bidrar til å dekke merutgifter på enkelte tjenesteområder. Inntekter fra 
finansforvaltning vil svinge fra år til år.  
 
Utsatt låneopptak 
Det ble i opprinnelig budsjett 2019 vedtatt et låneopptak på 232,941mill. kr. Status for 
investeringer viser at låneopptaket kan reduseres. Årets låneopptak ble redusert med 
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150 mill. kr i budsjettreguleringer for 1. tertial 2019. Låneopptaket for 2019 foreslås 
redusert med ytterligere 27,94 mill. kr i 2. tertial.  
 
Fakta i saken: 
Rådmannen foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2019. Bakgrunnen 
for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av enkelte 
tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 2. tertial gjelder i 
utgangspunktet kun for 2019.  
 
 

Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2019 

 
Tabell 1 

 
 
 
1. Barnehage 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 
2. Grunnskoleopplæring 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

3. Kultur-, idrett-, og fritidstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 

 
4. Kommunehelse 
Avdelingen for forebyggende helse har i perioden unnlatt å sette inn vikarer ved 

sykefravær, og har av den grunn en besparelse på 0,5 mill. kr. 
 

5. Barnevern 
Kjøp av eksterne tjenester som varslet i 1.tertial, er forsterket av uforutsette 
hendelser, som utfall av rettsforhandlinger. Dette har ført til at 

barneverntjenesten har måttet iverksette omfattende hjelpetiltak overfor 
enkeltfamilier og barn. Det foreslås derfor å tilføre 4 mill. kr.  

Nr Tjenestenavn Oppr. Ramme 

2019

Rev. Ramme 

2019

Endring Ny rev 

ramme1 Barnehage 163 220                 164 178             -                 164 178         

2 Grunnskoleopplæring 226 485                 234 084             -                 234 084         

3 Kultur-, idrett- og friluftsliv 32 839                    33 273                -                 33 273           

4 Kommunehelse 56 162                    56 956                -500               56 456           

5 Barnevern 33 291                    36 134                4 000             40 134           

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester 45 030                    45 198                3 000             48 198           

7 Tjenester til hjemmeboende 138 544                 142 494             -                 142 494         

8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 165 937                 170 559             -                 170 559         

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 12 490                    12 830                1 000             13 830           

10 Administrasjon og styring 68 164                    68 473                -                 68 473           

11 Eiendomsforvaltning og utleie 72 698                    74 696                -                 74 696           

12 Samferdsel 15 670                    15 720                -                 15 720           

13 Brann og ulykkesvern 13 398                    13 398                -                 13 398           

14 Vann, avløp og renovasjonstjenester -14 144                  -13 956              -                 -13 956         

15 Felles inntekter og utgifter -1 029 784            -1 054 037        -7 500            -1 061 537    

 SUM endringer -                 
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6. Sosiale og arbeidsrettede tjenester 

Som rådmannen antydet i 1. tertialrapport, så går det mot et merforbruk på 
bistand sosialhjelp i 2019. Dette skyldes flere brukere på maksimal stønadstid. I 
tillegg ser det ut til at forventede refusjoner fra stat/fylkeskommune blir lavere. 

Det foreslås derfor å tilføre 3 mill. kr.  
 

7. Tjenester til hjemmeboende 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

8. Pleie og omsorgstjenester i institusjon 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 

 
9. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 

Det har oppstått uforutsette kostnader i forbindelse med krav om dekning av 
arkeologisk utgraving ved Sundbyveien. Tjenesteområdet må av den grunn 
tilføres 1 mill. kr. 

 
10. Administrasjon og styring 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 
11. Eiendomsforvaltning og utleie 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

12. Samferdsel 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

13. Brann og ulykkesvern 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 

 
14. Vann, avløp og renovasjonstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 

 
 

 
15. Felles inntekter og utgifter 
 

 
 

Tabell 2 

tall i hele 1000 

Oppr 
budsjett 

2019 

Rev. 
budsjett 

2019 
Endring 

Nytt rev. 
budsjett 

1  Avdragsutgifter 61 720 61 720 1 700 63 420 

2  Renteinntekter -10 612 -14 612 -1 000 -15 612 

3  Inntekter finansiell aktiva -6 685 -6 685 -2 000 -8 685 

4  Lønnsoppgjøret 2019 20 600 20 600 -4 000 16 600 

5  Avsetn. disp.fond 0 -1 576 -2 200 -3 776 

 
 Totalt: 

  
-7 500 
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1. Beregnet minimumsavdrag viser at vi må øke avdragsrammen med 1,7 mill. 
kr.   

 
2. Renteinntektene økes med 1 mill.kr som følge av økt rentenivå og økt 

likviditetsbeholdning. 

 
3. Inntektene på kommunens obligasjonsfond og aksjefond økes med 2 mill.kr 

som følge av økt avkastning. 
 

4. Lønnsoppgjøret ble 4,0 mill. kr lavere enn avsetningen. 

 
5. Avsetning til generelt disposisjonsfond reduseres med 2,2 mill.kr. 

 

Budsjettreguleringer Investering 
(Tall i hele 1000) 
 

Nedenfor fremgår rådmannens forslag til reguleringer av investeringsprosjekter.  
Ved mindreforbruk på avsluttede prosjekter foreslår rådmannen i utgangspunktet 

at midlene settes på ubundet investeringsfond. Ved behov for økte rammer på 
eksisterende prosjekter foreslår rådmannen dette dekket inn ved bruk av 
ubundet investeringsfond. Finansiering fremgår av egen tabell.   
  
 

Tabell 3 

Nr Prosjekt 
 Totalt 

regnskap  

 Revidert 
budsjett 

2019   Endring   

 Nytt 
revidert 
budsjett 

2019  
 Ny total 
ramme  

1 0240 Ny Åsgård skole 4 678 8 037 -5 000 3 037 361 000 

2 0247 Rustad skole, inventar og IKT-utstyr 9 335 15 946 -5 000 10 946 16 000 

3 
0248 Oppgradering og sikkerhetstiltak 
kinosal 7 124 569 13 582 7 124 

4 
0251 Ventilering og klimakontroll, kjeller 
kulturhus 161 251 200 451 600 

5 
0307 Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-
2021 45 828 70 475 -10 000 60 475 213 500 

6 
0325 Institusjons- og omsorgsboliger 
nord, nybygg 372 4 962 -4 000 962 76 800 

7 0502 Tiltaksplan trafikksikkerhet * 1 911 1 000 2 911 * 

8 
0503 Etablering sykkelparkering 
idrettshaller/svømmehaller 0 500 500 1 000 1 000 

9 0516 Kjærnesveien 1 652 229 152 381 1 652 

10 0600 Rustad skole, utvidelse 241 672 162 077 -80 000 82 077 301 000 

11 0660 Asfaltering grusveier * 244 -244 0 * 

12 0683 Infrastruktur Ås sentrum 2 480 8 000 -5 000 3 000 38 000 

13 0691 Nordby barnehage, nybygg 33 089 72 558 -17 000 55 558 81 920 

14 0752 Dyster/Eldor 446 5 954 -5 954 0 446 

15 
0779 Ombygging Myrveien 16, Ny 
lagerhall 24 4 500 -4 500 0 24 

16 0780 EPC 14 091 23 381 -8 000 15 381 32 000 

17 0799 Påkostninger utleieboliger * 0 606 606 * 
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18 0806 Hovedplan vann og avløp * 7 585 -5 000 2 585 * 

19 0826 Oppgradering vann og avløp * 9 500 -9 000 500 * 

  Sum     -156 227     

 

Kommentarer til tabell reguleringer investering 

1. 0240 Ny Åsgård skole. Flytter midler fra 2019 til 2020 

2. 0247 Rustad skole, inventar og IKT-utstyr. Flytter midler fra 2019 til 2020 

3. 0248 Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal.  

Merforbruk grunnet mva-korrigering. 
 
4. 0251 Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus.  

Tiltak som skal stabilisere klimaforholdene i vårt lokalhistoriske arkiv. 
Rammen utvides basert på innkomne tilbud. 

5. 0307 Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021. Flytter midler fra 2019 til 2020 

6. 0325 Institusjons- og omsorgsboliger nord, nybygg.  

Flytter midler fra 2019 til 2023 

7. 0502 Tiltaksplan trafikksikkerhet. Korrigering av budsjett etter anbud. Gjelder 

snuplass for buss med tilhørende busslomme på Kjærnesveien. 

8. 0503 Etablering sykkelparkering idrettshaller/svømmehaller.  

Budsjett og tilskudd opp 500.000,- Tidligere ført kun med netto beløp. 

9. 0516 Kjærnesveien. Avsluttes. Merforbruk grunnet ekspropriering. 

10.0600 Rustad skole, utvidelse. Reduserer rammen med 40 mill. som følge av 

ubrukte usikkerhetsavsetninger. 40 mill. overføres til 2020 
 

11.0660 Asfaltering grusveier. Avsluttes med mindreforbruk. 

12.0683 Infrastruktur Ås sentrum. Flytter midler fra 2019 til 2020 

13.0691 Nordby barnehage, nybygg. Flytter midler fra 2019 til 2020 

14.0752 Dyster/Eldor. Tilrettelegging og salgsarbeid ferdigstilt. Prosjektet 

avsluttes med mindreforbruk. 

15.0779 Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall. Avsluttes. Sak om ny lokalisering 

er under behandling. 

16. 0780 EPC. Flytter midler fra 2019 til 2020 

17.0799 Påkostninger utleieboliger, omgjøring av personalbase til utleiebolig i 

Liaveien 19. Finansieres med tilskudd fra Husbanken. 

18.0806 Hovedplan vann og avløp. Flytter midler fra 2019 til 2020 

19.0826 Oppgradering vann og avløp. Flytter midler fra 2019 til 2020 
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Finansiering 

 
Tabell 4 

Nr Prosjekt 
Regnskap 

2019 

 Revidert 
budsjett 

2019   Endring   

 Nytt 
revidert 
budsjett 

2019  

20 
0503 Etablering sykkelparkering 
idrettshaller/svømmehaller 0 0 -500 -500 

21 0683 Infrastruktur Ås sentrum -1 500 0 -1 500 -1 500 

22 0799 Påkostning utleieboliger -606 0 -606 -606 

23 
0995 Finansiering investering, bruk av 
tidligere års låneopptak 0 -199 253 108 000 -91 253 

24 
0995 Finansiering investering, avsetning til 
fond 0 9 509 24 257 33 766 

25 0995 Finansiering investering, bruk av fond   -3 485 -1 365 -4 850 

26 
0995 Finansiering investering, årets 
låneopptak 0 -177 941 27 941 -150 000 

  Sum     156 227   

 

Kommentarer til tabell regulering finansiering investering 

 
20.0503 Etablering sykkelparkering idrettshaller/svømmehaller. Det er søkt om 

og forhåndsgodkjent 0,5 mill. kr i tilskudd til prosjektet.  

 
21.0683 Infrastruktur Ås sentrum. Det er mottatt 1,5 mill. kr i tilskudd fra 

Akershus fylkeskommune til refusjon av utgifter knyttet til prosjektet.  
 

22.0799 Påkostning utleieboliger. Det er mottatt 606 000 kr i tilskudd fra 

Husbanken for ombygging i Liaveien.  
 

23.0995 Finansiering investering. Bruk av tidligere års låneopptak kan reduseres 
med 108 mill. kr som følge av at en rekke prosjekter er regulert i forhold til 
økonomisk framdrift i tabellen over. Ettersom rammene er uendret vil midlene 

bli benyttet i 2020 eller senere.  
 

24.0995 Finansiering investering. Rådmannen foreslår at det settes av 24,257 
mill. kr til ubundet investeringsfond som følge av at prosjekter er avsluttet 
med mindreforbruk, samt at rammer reduseres.  

 
25.0995 Finansiering investering. Rådmannen foreslår å bruke 1,365 mill. kr av 

ubundet investeringsfond. 
 

26. 0995 Finansiering investering. Årets låneopptak kan reduseres med 27,941 
mill. kr.  

 
 
Økonomiske konsekvenser: 
De foreslåtte budsjettreguleringene medfører at Ås kommune får et budsjettert netto 
driftsresultat på ca. 1% for 2019. 
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